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LJUBLJANA

Sodni register

Rg-44596

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02835 z dne 13. 6. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  PROMET,  TOURISM  &
TRANSPORT, Turistično poslovne stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Draga 44, sedež: Dra-
ga 44, Ljubljana, pod vložno št. 1/02870/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328454
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996:

602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110
Dajanje avtomobilov najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 744 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-44597

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02904 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA, Podjetje za or-
ganizacijo, razvoj in uvajanje računal-
niških programov, d.o.o., Pot k sejmišču
30, Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču 30
Ljubljana, pod vložno št. 1/02399/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5291879
Ustanovitelji: Fermišek Vojteh, izstop

23. 5. 1995, Košir Jože, Ljubljana, Topol
8/a, vstop 22. 9. 1989, vložek 541.334 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Regina Tomaž,
Ljubljana, Celovška 177, vstop 22. 9. 1989,
vložek 541.333 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Čirovič Željko, Ribnica, Trg Velka
Vlahoviča 10, vstop 22. 9. 1989, vložek
541.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fermišek Vojteh, razrešen 23. 5.
1995.

Rg-44598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00758 z dne 7. 6. 1996 pri

subjektu vpisa HOMAN, Podjetje za inže-
niring, proizvodnjo, trgovino, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Kidričeva 77, Trzin, pod vlož-
no št. 1/07750/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5397405
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 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.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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
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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
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električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44599

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02033 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIACHEM, zunanja tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 14,
sedež; Pražakova 14, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5671973
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Novak Toni, Ljubljana-Polje, Lovše-
tova 4, imenovan 11. 12. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Novak Anton,
Ljubljana, Herbersteinova 23, razrešen 11.
12. 1995 in imenovan za zastopnika dne 11.
12. 1995, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Novak Jani, Ljubljana, Herber-
steinova 23, imenovan 15. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-44600

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02127 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa HEMOPHARM Import-
Export GmbH Eschborn, Podružnica
Ljubljana, sedež: Vurnikova 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27519/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5935369
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živili in živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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.

Rg-44602

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04569 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LUKA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Sadinja vas 49, Ljublja-
na-Dobrunje, sedež: Sadinja vas 49, Ljub-
ljana-Dobrunje, pod vložno št. 1/10492/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5449049
Firma: LUKA, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Frenkova pot 23, Ljublja-
na-Dobrunje

Sedež: Ljubljana-Dobrunje, Frenkova
pot 23.

Rg-44606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11296 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IMS, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Uršičev Štradom,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03005/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5302897
Firma: IMS, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: I.M.S., d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 159a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stražišar Ana, izstop 19. 5.

1994; Stražišar Matija, Ljubljana, Ižanska
c. 159a, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 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; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljenje ostrešij in krovska dela;
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; 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; 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-
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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 usnjemi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-44607

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19245 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa STARIN, podjetje za trgo-
vino, prevozništvo in gostinsko dejavnost,
d.o.o., Domžale, Ihan, Breznikova cesta
66,  sedež:  Breznikova  cesta  66,  Ihan,
Domžale, pod vložno št. 1/23156/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5794595
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Rojc Irena, Vir-Domžale,

Nušičeva 4, vstop 29. 4. 1993, vložek
785.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Starin Tomaž, Domžale-Ihan, Breznikova
c. 66, vstop 29. 4. 1993, vložek 785.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-

govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih 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 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
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; 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; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitve dejavnosti.

Rg-44609

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01147 z dne 10. 6. 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 povečanje osnovnega kapitala (odo-
breni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5607957
Osnovni kapital: 1.743.150.000 SIT.

Rg-44612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00670 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa STRING AIR CENTER,
družba za strojni inženiring in trgovino,
d.o.o., Cesta v Gorice 37, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03393/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5839262
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 47
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 3720

Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-44615

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00928 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/16998/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5591503002
Firma: EUROVEK, proizvodnja, uvoz-

izvoz, d.o.o., Ljubljana, Celovška 291, Po-
družnica EUROVEK, Vipavska cesta 4,
Ajdovščina

Skrajšana firma: EUROVEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ajdovščina, Vipavska cesta 4
Ustanovitelj: EUROVEK, proizvodnja,

uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Celovška 291,
vstop 5. 2. 1996

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Deželak Vanda, Medvode, Spodnja
Senica 16c, imenovana 5. 2. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev; prokurist Štran-
car Srečko, Ajdovščina, Idrijska cesta 16c,
imenovan 5. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 281 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
6312 Skladiščenje.

Rg-44617

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01106 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PETKA, Proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kočev-
je, Šeškova ul. 16, Kočevje, pod vložno št.
1/14511/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, uskladitev dejavnosti in preoblikova-
nje iz d.o.o. v družbo z neomejeno odgovor-
nostjo s temile podatki:

Matična št.: 5557569
Firma: PETKA-OKORN & Co., Pro-

izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.n.o., Kočevje

Skrajšana  firma:  PETKA-OKORN  &
Co., d.n.o., Kočevje
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Okorn Tomislav, Kočev-
je, Opekarska ul. 9, vstop 18. 12. 1991,
vložek 5.600 SIT, odgovornost, odgovarja s
svojim premoženjem; Okorn Alojzij, Ko-
čevje, Opekarska ul. 9, vstop 28. 2. 1995,
vložek 2.400 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov.

Rg-44620

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02923 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GAJA, d.o.o., Knjigovod-
sko-računovodski servis, trgovina in go-
stinstvo, Krožna pot 27, Domžale, sedež:
Krožna pot 27, Domžale, pod vložno št.
1/18213/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680131
Ustanovitelj: Gerčar Marija, izstop

24. 5. 1995; Gerčar Jakob, Prelog-Domžale,
Krožna pot 27, vstop 24. 5. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zabavnik Helena, Radomlje, Volč-
ji potok 39/i, imenovana 24. 5. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev kot pomočnica di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 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.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112 De-
javnost penzionov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-

zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-44622

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01110 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EUROCOM 2000, Raču-
nalniški inženiring in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23277/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792576
Ustanovitelja: Jenko Janko, Ljubljana,

Krivec 1, vstop 18. 5. 1993, vložek 817.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Loborec
Matjaž, Ljubljana, Brilejeva ulica 13, vstop
27. 2. 1995, vložek 817.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jenko Janko razrešen 27. 2. 1995 in ime-
novan za zastopnika dne 27. 2. 1995, ki
zastopa družbo brez omejitev; direktor Lo-
borec Matjaž, imenovan 27. 2. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi 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, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Rg-44623

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02112 z dne 7. 6. 1996 pri

subjektu vpisa GRIP, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tovševa  ploščad  36,  sedež:  Bratovševa
ploščad 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/09585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5428149
Firma: GRIP, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GRIP, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Samova 12a

Rg-44626

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19156 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MŽ AGROMARKET, Tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Kidri-
čeva 9, Trzin, Mengeš, sedež: Kidričeva
9, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/07879/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5397642
Firma: MŽ AGROMARKET, Trgovi-

na na debelo in drobno, d.o.o., Trzin
Osnovni kapital: 11,806.000 SIT
Ustanovitelj: Perpar Miha, Preserje,

Kamnik pod Krimom 90, vstop 29. 5. 1990,
vložek 11,806.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 504 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina 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;
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; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-44628

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04084 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Nora production group,
produkcija komunikacijskih sredstev,
d.o.o., Železna c. 14, Ljubljana, sedež: Že-
lezna c. 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/08422/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5419719
Ustanovitelja: Milavec Mitja, Ljubljana,

Beethovnova 12, vstop 12. 7. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hočevar Miha, Ljubljana, Tugomirjeva 2,
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vstop 21. 7. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-44630

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19060 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NAPAKA, Trgovina, stori-
tve, turizem, d.o.o., Ljubljana, Burniko-
va 11, sedež: Burnikova 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5769183
Firma: PAMIR, trgovina, storitve, tu-

rizem, d.o.o.
Skrajšana firma: PAMIR, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Štula 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrhovšek Tomaž, izstop

27. 11. 1994; Mirnik Roman, Ljubljana-Šen-
tvid, Medno 63, vstop 27. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pantič Janja, Ljubljana, Kolodvorska 20a,
vstop 27. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vrhovšek Tomaž, razrešen 27. 11. 1994;
direktor Mirnik Roman, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Pantič Janja, imenovana 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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 e električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44631

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00668 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa A.S.S.O., trgovina z vozili
in avtodeli Ljubljana-Šmartno pod Šm.
goro, Grško 14, sedež: Grško 14, Ljublja-
na-Šmartno, pod vložno št. 1/16402/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 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.

Rg-44633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17598 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CITRUS, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Kosančeva 15, se-
dež: Kosančeva 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih de-
javnostin in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5423864
Firma:  CITRUS,  Trgovsko  podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 244
Osnovni kapital: 2,545.000 SIT
Ustanovitelja: Kulauzović Muharen,

vstop 5. 8. 1990 in Kulauzović Šemsudin,
vstop 18. 11. 1994, oba Ljubljana, vložila
po 1,272.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kulauzović Šemsudin, imenovan 18.
11. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot
namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 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 ži-
valskih olj in maščob; 155 Predelava mleka
in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156 Mli-
narstvo, proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 157 Proizvodnja krmil za prehrano
živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 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; 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; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravilo 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; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-44635

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01872 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5941083
Firma: LIZA LEASING, družba za lea-

sing, investicije in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 206

Skrajšana firma: LIZA LEASING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 206
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ambrož Silvo, Ptuj, Pod-

vinci 3, vstop 25. 3. 1996, vložek 8,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; COME 2
US, družba za turizem, inženiring, promet
in trgovino, d.d., Ljubljana, Celovška 206,
vstop 25. 3. 1996, vložek 2,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SLOVENICA,
Zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana, Ce-
lovška 91, vstop 25. 3. 1996, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
LINTRA HOLDING A.G., Luksemburg, 57
route d’ Arlon, L-1140, vstop 25. 3. 1996,
vložek 2,400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolenc Janez, Ljubljana, Vošnja-
kova ul. 8, vstop 25. 3. 1996, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dežman Peter-Pavel, Ljubljana, Knezov
štradon 7a, vstop 25. 3. 1996, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurak Minka, Maribor, Bantanova ulica 14,
vstop 25. 3. 1996, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štrus Marjan,
Grosuplje, Veliko Mlačevo 71, vstop 25. 3.
1996, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Paternoster-Stich Mojca,
Ljubljana, Stari trg 21, vstop 25. 3. 1996,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zavašnik Marinka, Domžale, Sla-
mikarska ul. 29, vstop 25. 3. 1996, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zavašnik Marinka, imenovana 25.
3. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot
v.d. direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 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; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-

mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje.

Rg-44636

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04136 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5912652
Firma:  TBS  KRANJEC  IN  DRUGI,

učila, d.n.o.
Skrajšana firma: TBS KRANJEC IN

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

odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Pod Strahom 50
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Bojan in Kranjec

Suzana, oba Ljubljana-Škofljica, Pod Stra-
hom 50, vstopila 19. 7. 1995, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kranjec Bojan, imenovan 19. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Kranjec Suzana, imenovana 19. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
211 Proizvodnja vlaken, papirja in kartona;
221 Založništvo; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 267 Obdelava na-
ravnega kamna; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 364 Proizvodnja športnih izdekov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3666 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje.

Rg-44637

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19279 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MG, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Dolsko 78, Dol pri Ljubljani, se-
dež: Dolsko 78, Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/18882/00 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.: 5651395
Osnovni kapital: 1,522.671 SIT
Ustanovitelj: Mihelčič Gregor, Dol pri

Ljubljani, Dolsko 78, vstop 7. 4. 1992, vlo-
žek 1,522.671 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Rg-44638

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02449 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Wer liefert was? Družba za
poslovne informacije in posredovanje,
d.o.o., sedež: Gosposvetska cesta 5, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382394
Dejavnost, izbrisana dne 7. 6. 1996: 2212

Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 6420 Tele-
komunikacije; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov.

Rg-44640

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01521 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa J. R. - PRODUCT, Podjetje
za proizvodnjo strojnih in električnih
aparatov, osebne storitve in marketing,
d.o.o., Kočevje, Podgorska ulica 4, sedež:
Podgorska ulica 4, Kočevje, pod vložno št.
1/10348/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5456894
Firma: JR PRODUCT, podjetje za pro-

izvodnjo strojnih in električnih aparatov,
osebne storitve in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: JR PRODUCT, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Ulica 28. maja 53
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jurejevič Roman, Ljublja-

na, Ulica 28. maja 53, vstop 20. 12. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov; 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motor-
jev za letala in motorna vozila; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo;
293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih
strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za
posebne namene; 297 Proizvodnja gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetjavo in električnih
svetilk; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 342 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic, polprikolic; 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; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 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; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-44641

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02258 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa T ABB, Trgovina, izvoz-
uvoz, d.o.o., Klemenova 130, Ljubljana,
sedež:  Klemenova  130,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/13753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917816
Firma: T ABB, Trgovina, izvoz-uvoz,

d.o.o., Blatnica 12, Trzin, Mengeš
Skrajšana firma: T ABB, d.o.o., Trzin,

Mengeš
Sedež: Mengeš, Blatnica 12, Trzin

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bulič Bojan, Ljubljana,

Klemenova 130, vstop 31. 10. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-44642

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01753 z dne 13. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940877
Firma: T.R., d.o.o., trgovsko podjetje,

Ljubljana
Skrajšana firma: T.R., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mala ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Svyatoslav Khomenko,

Ukrajina, Kijev, vstop 1. 4. 1996, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Olena Khomenko, Ukrajina, vstop 1. 4.
1996, vložek 367.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Arif Yusifov, Ukrajina, vstop  1.
4. 1996, vložek 367.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Svyatoslav Khomenko, imenovan 1.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Arif Yusifov, imenovan 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Olena Khomenko, imenovana 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Mi-
kulič Ivan, Ljubljana, Pokopališka ulica 15,
imenovan 1. 4. 1996; prokuristka Jevnikar
Simona, Ljubljana, V Varde 11, imenovana
1. 4. 1996; prokurist Eržen Jurij, Ljubljana,
Na Korošici 22, imenovan 1. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo.

Rg-44645

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02264 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ATF, podjetje za špedicijo,
transport, poslovne storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25841/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860822
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Tian Vladimir, Moskva, Republika
Rusija, Festivalna ulica 15, imenovan 1. 5.
1996.

Rg-44646

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20045 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIT Inženiring, Podjetje za
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svetovanje, izvedbo, inženiring na po-
dročju gradbeništva in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Nade Ovčakove 4, sedež: Nade
Ovčakove 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/04693/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338590
Osnovni kapital: 1,982.000 SIT
Ustanovitelja: Bizovičar Josip, vložek

781.000 SIT in Bizovičar Dragica, vložek
1,201.000 SIT, oba Ljubljana, Nade Ovča-
kove 4, vstopila 19. 12. 1989, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nica Bizovičar Dragica, razrešena in ponovno
imenovana za prokuristko 12. 5. 1996; za-
stopnik Bizovičar Josip, razrešen in ponovno
imenovan za direktorja 12. 5. 1996, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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.; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-44647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19239 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ANDRO, Podjetje za trgo-
vino in gradbeni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ul. Bratov Učakar 14, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5447364
Firma: ANDRO, Podjetje za trgovino

in gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica bra-
tov Učakar 14, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Palandačič Ivo, Ljublja-

na, Ulica bratov Učakar 14, vstop 3. 12.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Fugina Lijana, Ljubljana, Mlin-
ska pot 19, vstop 3. 12. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 013 Meša-
no kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko
pridelavo in živinorejo brez veterinarskih
storitev; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na 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; 551 Dejav-
nost hotelov; 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; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-44649

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19031 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa COSTON, proizvodnja, tr-
govina, zunanja trgovina, d.o.o., Podgraj-
ska c. 4, Ljubljana, sedež: Podgrajska c.
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/06236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350085
Osnovni kapital: 11,462.000 SIT
Ustanovitelja: Corel Tone, Ljubljana,

Podgrajska 4, vstop 16. 3. 1990, vložek
5,731.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Avsec Darjan, Ljubljana, Podgrajska 6,
vstop 16. 3. 1990, vložek 5,731.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Avsec Darjan, imenovan 19. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 263
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega
kamna; 268 Proizvodnja brusilnih sredstev
in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
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bena dela; 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;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-44650

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01937 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MTŠ, Mednarodna trgovi-
na, špedicija in kontrola blaga, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pražakova 12, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25542/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595088
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 5
Ustanovitelj: Sladič Zemljak Pavla, iz-

stop 12. 4. 1996; Urlich Alfred, Dunaj, Prinz
Eugen Strasse 52, vstop 6. 5. 1994, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Sladič Zemljak Pavla, razrešena
12. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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 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; 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;
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
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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 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; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-44653

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01901 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ANZANY, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5936357
Firma: ANZANY, Podjetje za gradbe-

ništvo in trgovino, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 7
Ustanovitelja: Zajc Andrej, izstop 11. 4.

1996; Bogdanović Milena, vložek 1,350.000
SIT in Bogdanović Radenko, vložek
150.000 SIT, oba Ljubljana, Prušnikova 31,
vstopila 11. 4. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 11. 4. 1996; direk-
torica Bogdanović Milena, imenovana 11.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Bogdanović Radenko, imenovan 11.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44655

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02902 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ODIN, organiziranje dejav-
nosti intelektualne narave, d.o.o., sedež:
Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/05541/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo skrajšane firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339880
Skrajšana firma: ODIN, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44656

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19318 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MITREJ, Podjetje za fi-
nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ulica bratov Učakar 128, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817811
Firma: MITREJ, Podjetje za finančni

inženiring, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Miheu Ana, Ljubljana,

Ul. bratov Učakar 128, vstop 26. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prosdajalnah,
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.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-44657

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01053 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa S. I. X., Podjetje za inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Ljubljana-Črnu-
če, Ježa 9, sedež: Ježa 9, Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/23206/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769256
Ustanoviteljica: Jevnikar Marija, izstop

27. 2. 1996; Klun Agata Lucija, Ljubljana,
Medvedova cesta 5, vstop 27. 2. 1996, vlo-
žek 842.250 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jevnikar Marija, razrešena 27. 2.
1996; zastopnica Klun Agata Lucija, ime-
novana 27. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja, 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
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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; 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 prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 554 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-44658

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01160 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa STING TRADE, razvoj,
proizvodnja in trženje produktov infor-
macijskih tehnologij, d.o.o., Ljubljana,
Proletarska 1, sedež: Proletarska 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5330122
Firma: STING TRADE, razvoj, pro-

izvodnja in trženje produktov informa-
cijskih tehnologij, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  STING  TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106
Ustanovitelj: Stritar Dušan, izstop 26. 1.

1996; Murko Vinko, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 74, vstop 19. 12. 1989, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega meteriala; 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 za prodajo 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
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;

5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 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.; 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; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
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.; 7210 Svetovanje o
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računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44659

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06038 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TISKAČ, Podjetje za tisk,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Medvode,
sedež: Bergantova cesta 10, Medvode, pod
vložno št. 1/15797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5653835
Firma: EUROMET, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROMET, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 125
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Trampuš Rudolf, izstop 27.

5. 1995; Bošnjak Davor, Kranjska Gora,
Bezje 2, vstop 27. 5. 1995, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trampuš Rudolf, razrešen 27. 5.
1995; direktor Bošnjak Davor, Kranjska
Gora, Bezje 2, imenovan 27. 5. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimo, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-44661

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00268 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MAK COMMERCE, za-
sebno podjetje, d.o.o., sedež: Sokolska 2,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/09847/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, osnovnega

kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5441773
Firma: MAK COMMERCE, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAK COMMERCE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kutič Milan in Kutič Ka-

ta, oba Grosuplje, Ljubljanska 4c, vstopila
30. 10. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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; 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; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
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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
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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-44663

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16735 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BALZA, Podjetje za trgo-
vino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ce-
sta na postajo 73, Brezovica, sedež: Cesta
na postajo 73, Brezovica, pod vložno št.
1/12737/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504660
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Goršič Milan Ivan, Ivanč-

na Gorica, Stična 58a, vstop 7. 5. 1991,
vložek 1,520.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brodnjak Irena, izstop 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 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; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;

4545 Druga zaključna gradbena dela; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-44664

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02910 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa REKO, d.o.o., Podjetje za
storitve, zastopanje, upravljanje in trgo-
vino, Ljubljana, Rožanska 1, sedež: Ro-
žanska 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/14854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5552184
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; 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,
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; 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,
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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.;
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; 7421 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; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-44666

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05895 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa P & M Trading, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Pru-
šnikova 95, sedež: Prušnikova 95, Ljub-
ljana-Šentvid, pod vložno št. 1/23488/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775655
Firma: MEPO TRADE, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEPO TRADE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 103
Ustanoviteljica: Markovič Meri, izstop

12. 12. 1995; Podlesek Metka, Ljubljana,
Celovška 106, vstop 18. 5. 1993, vložek
1,604.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Markovič Meri, razrešena 13. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja.

Rg-44668

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01108 z dne 10. 5. 1996 pri

subjektu vpisa JENSTERLE & Co, d.n.o.,
zastopanje, marketing, računalniške sto-
ritve, Ljubljana, pod vložno št. 1/25228/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, vrste za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in preobli-
kovanje družbe iz d.n.o., v družbo z omeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5833876
Firma: MAAT 1, podjetje za zastopa-

nje, marketing in računalniške storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MAAT 1, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,762.000 SIT
Ustanovitelja: Jensterle Jože in Jensterle

Marija, oba Medvode, Donova cesta 15,
vstopila 23. 1. 1994, vložila po 881.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Jensterle Jože, razrešen 1. 3. 1996 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Jensterle Marija,
razrešena 1. 3. 1996 in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev, oba
Medvode, Donova cesta 15 in imenovana 1.
3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 744
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-

novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-44669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01117 z dne 14. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27882/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5936110
Firma: JAUCH & HUBENER, zavaro-

valništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: JAUCH & HUBENER,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Prešernov trg 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: JAUCH & HUBENER,

Kommanditgesellschaft, Wien Avstrija,
Blechturmgase 9–11A 1050, vstop 25. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gabec Bojan, Kranj, Hrastje 202, ime-
novan 25. 1. 1996, pri sklenitvi pravnih po-
slov, katerih vrednost presega 120.000 SIT
veljavno zastopa družbo le skupno s proku-
ristom; prokurist Luzianovich Oswald, 1090
Wien, Avstrija, Nordbergstrasse 10/7, ime-
novan 25. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-44670

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01864 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DIBO, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Glo-
narjeva 8, Ljubljana, pod vložno št.:
1/25481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5847206
Ustanovitelja: Didovič Božidar, Ljublja-

na, Jakčeva 5, vstop 15. 3. 1994, vložek
778.005 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Križ Tatjana, Ljubljana, Jakčeva 5, vstop
10. 4. 1996, vložek 747.495 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
15812 Dejavnost slaščiščarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
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; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
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gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti; davčno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-44671

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01791 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RENTAX, podjetje za tr-
govino in zastopstvo, d.o.o., Trbovlje, Uli-
ca 1. junija 4, sedež: Ulica 1. junija 4,
Trbovlje, pod vložno št. 1/14568/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550734
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 4550

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-

no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6731
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-44674

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01935 z dne 10. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27862/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944678
Firma: ALANIT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALANIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika; družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rezar Miroslav, Ljubljana,

Glinškova ploščad 4, vstop 16. 4. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rezar Miroslav, Ljubljana, Glinškova
pl. 4, imenovan 16. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1586 Predelava čaja in kave; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 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; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-44678

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02892 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa UNICOMMERCE, Podjet-
je za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 147, sedež: Celovška

147, Ljubljana, pod vložno št. 1/15449/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavn-
sti, in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5555884
Firma: UNICOMMERCE, Podjetje za

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

Skrajšana  firma:  UNICOMMERCE,
d.o.o.,  Ljubljana

Osnovni kapital: 8,110.000 SIT
Ustanovitelj: UNIKOMERC, dioničko

društvo za vanjsku i unutranju trgovinu, Za-
greb, Amruševa 10, vstop 20. 11. 1991, vlo-
žek 8,110.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1996: 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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-44675

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01005 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AREA PROJEKT, podjet-
je za svetovalni inženiring, zastopanje, tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Aj-
dovščina 4/IX, Ljubljana, pod vložno št.
1/15264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5571448
Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Vilfan Ivan, razrešen 28. 2. 1995; direk-
torica Vobner Helena, Ljubljana, Štihova 9,
imenovana 28. 2. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-44679

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00911 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PROPULSE, električni po-
goni, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 40,
sedež: Cesta v Gorice 40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727286
Osnovni kapital: 13,263.000 SIT
Ustanovitelja: Tehnološko razvojni sklad

Republike Slovenije, d.o.o., Ljubljana, Šte-
fanova 15, vstop 23. 1. 1995, vložek
11,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
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ja; Premzel Branko, Miklavž, Kidričeva 80,
Dobrovce, vstop 23. 1. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 316
Proizvodnja druge električne opreme; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-44680

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19988 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KANECO, trgovina in pro-
izvodnja živilskih proizvodov, d.o.o., Dob,
Kidričeva 24, sedež: Kidričeva 24, Dob,
pod vložno št. 1/12835/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5509726
Firma: KANECO, trgovina in pro-

izvodnja živilskih proizvodov, d.o.o., Dob
Osnovni kapital: 1,534.500 SIT
Ustanovitelji: KANECO LIMITED Li-

massol, Ciper, Limassol, Avenie Amatus
1, vstop 11. 3. 1991, vložek 6.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Castel Dob,
d.o.o., Dob, Kidričeva 24, vstop 11. 3.
1991, vložek 1,363.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nenadovič Peruzzi Vladimi-
ra, Dob, Kidričeva 24, vstop 27. 12. 1994,
vložek 165.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-44681

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00553 z dne 13. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa VESPERA, podjetje za grafični in
finančni inženiring, marketing in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Šlandrova 10, Ljubljana-
Črnuče, pod vložno št. 1/17216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, deleža, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592828
Ustanoviteljica: Pipan Majda, izstop

31. 12. 1994; Pukl Nataša, Domžale, Huba-
dova 2, vstop 30. 10. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2215 Drugo za-
ložništvo: 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-

belo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjemi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obde-
lava podatkov; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-44682

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04986 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BAVAL SERVIS, podjetje
za servisne storitve, d.o.o., Grosuplje, se-
dež: Spodnja Slivnica 107, Grosuplje, pod
vložno št. 1/24013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5802261
Ustanoviteljica: Bavdek Tatjana, Gro-

suplje, Sp. Slivnica 107, vstop 26. 12. 1994,
vložek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; BAVAL, d.o.o., izstop 26. 12. 1994

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-

va hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7470 Čiščenje stavb; 9000
Storitve javne higiene; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-44683

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19248 z dne 13. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa MBM, podjetje za tehnološke, or-
ganizacijske in ekonomske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 14, sedež: Brilejeva
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/04527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, za-
stopnika, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359040
Firma: MBM, Podjetje za tehnološke,

organizacijske in ekonomske storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: MBM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.036 SIT
Ustanovitelji: Stepančič Breda, izstop 27.

12. 1994; Stepančič Jernej, Ljubljana, Bri-
lejeva 14, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,485.036 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jarec Miran, Ljubljana, Kolarjeva 28, vstop
20. 12. 1989, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kranjec Marjan, Med-
vode, Žlebe 47b, vstop 20. 12. 1989, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Stepančič Breda, razrešena 27. 12.
1994; direktor Kranjc Marjan, razrešen 27.
12. 1994; direktor Stepančič Jernej,
Ljubljana, Brilejeva 14, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 222
Tiskarstvo 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; 511 Posredništvo; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 703
Poslovanje 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; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44684

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19169 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DEKORLES, proizvodnja
lesenih izdelkov in trgovina, d.o.o., Vinice
32, Sodražica, sedež: Vinice 32, Sodraži-
ca, pod vložno št. 1/04968/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5340900
Osnovni kapital: 3,886.563 SIT
Ustanovitelja: Pogorelc Andrej in Pogo-

relc Lidija, oba Sodražica, Vinice 32, vsto-
pila 21. 12. 1989, vložila po 1,943.281,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
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ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 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.

Rg-44687

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01580 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa CHORUM, Podjetje za fi-
nančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca koroškega bataljona 13, sedež: Ulica
koroškega bataljona 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526680
Firma: CHORUM, uvoz, izvoz, zastop-

stva, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dalma-
tinova 2

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 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
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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-44689

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19189 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa OPTIMUS, proizvodnja, tr-
govina, transport in turizem, d.o.o., Bre-
zovica  pri  Ljubljani,  sedež:  Dolina  11,
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št.
1/16917/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5615003
Osnovni kapital: 1,731.000 SIT
Ustanovitelja: Šuen Lilijana in Šuen

Marjan, oba Brezovica pri Ljubljani, Dolina
11, vstopila 20. 3. 1992, vložila po 865.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 623
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 744 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-44690

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02891 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ŽURNAL, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za finančno-računovodsko,
knjigovodsko in administrativno-tehnič-
no svetovanje in izvajanje storitev Ljub-
ljana, sedež: Komenskega 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07377/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5385113
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-44691

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17470 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GEMB, Družba za oprav-
ljanje trgovine, proizvodnje in storitev,
d.o.o., sedež: Na jami 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23491/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5787572
Skrajšana firma: GEM B d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Glavič Emil, izstop 10. 10.

1995; Glavič Tadej, Žužemberk, Prapreče
1a, vstop 9. 5. 1993, vložek: 954.545,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glavič Pa-
vla, Ljubljana, Na jami 12, vstop 9. 5. 1993,
vložek 545.454,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živino-
reja; 015 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 020 Gozdarstvo in gozdarske stori-
tve; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 141 Pridobivanje kamnin; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja
pijač; 172 Tkanje tekstilij; 174 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 176 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 183 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 193 Proizvod-
nja obutve; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvod-
nja razstreliv; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 261 Proizvodnja stekla in stekle-
nih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevz-
držne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 285
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Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 342 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic, polprikolic; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 351 Grad-
nja in popravilo ladij, čolnov; 361 Proizvod-
nja pohištva; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 410 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 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; 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, 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; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnim potrebščinami; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5522 Sto-
ritve kampov; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 612
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 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-
javnost drugih prometnih agencij; 641 Pošt-
ne in kurirske storitve; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdeževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 75252 Poklicno in pro-

stovoljno gasilstvo; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
video dejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-44692

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01245 z dne 10. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5936446
Firma: METALKA INŽENIRING, pod-

jetje za inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: METALKA INŽENI-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: METALKA COMMERCE,

p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, vstop 23. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sarić Dragan, Ljubljana, Ul. Bratov
Učakar 20, imenovan 4. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 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; 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; 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 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;
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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-44693

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01112 z dne 10. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27867/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5936101
Firma: PLAKATERČEK, k.d., plaka-

tiranje, Ljubljana
Skrajšana firma: PLAKATERČEK, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Metoda Mikuža 18
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Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Jezernik Blaž, Ljubljana,

Metoda Mikuža 18, vstop 4. 3. 1996, vložek
9.990 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Dolenšek Jernej, Nova Cer-
kev, Nova cerkev 118, vstop 4. 3. 1996,
vložek 10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jezernik Blaž, Ljubljana, Metoda
Mikuža 18, imenovan 4. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 641 Poštne in kurirske storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomsko propagiranje: 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-44694

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02956 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VEČ, podjetje za storitveni
inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Slape
99, Ljubljana, pod vložno št. 1/02941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo omejitev di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5022932
Ustanovitelj: Hrovat Ivan, Ljubljana,

Slape 99, vstop 6. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Popovič Dane, izstop 30. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Popovič Dane, razrešen 30. 5. 1995;
direktor Hrovat Ivan, razrešen 30. 5. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, stanujoč
Ljubljana, Slape 99, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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; 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti d.n.”; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-44697

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01892 z dne 10. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27869/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5942705
Firma: VENIJA – WEITH, Nega, raz-

vedrilo in trgovina, k.d., Domžale
Skrajšana firma: VENIJA – WEITH

k.d. Domžale
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Domžale, Ljubljanska c. 80 A
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Weith Zorina, Domžale,

Ljubljanska c. 80 A, vstop 19. 4. 1996, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Milčinski Helena,
Ljubljana, Mirje 9, vstop 19. 4. 1996, vlo-
žek 1000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Weith Zorina, Domžale,
Ljubljanska c. 80A, imenovana 19. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44701

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01113 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KOVINARSTVO BALAN-
TIČ IN BALANTIČ, Proizvodnja kovin-
skih izdelkov, d.n.o., Stahovica, Stahovi-
ca 6, sedež: Stahovica 6, Stahovica, pod
vložno št. 1/25960/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, zastopnika in preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5876052
Firma: ELTIM, družba za elektro in

kovinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ELTIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stahovica, Stahovica 5
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanovitelj: Balantič Franc ml., Staho-

vica, Stahovica 6, vstop 22. 11. 1994, vlo-
žek 1,614.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Balantič Franc, st., izstop 22. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balantič Franc st., razrešen 22. 2.
1996; direktor Balantič Franc ml.,
Stahovica, Stahovica 6, imenovan 22. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.

Rg-44702

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19335 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa IN - CO, Podjetje za fi-
nančne, tehnične in poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Zaloška 145, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17368/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5621992
Firma: IN - CO, Podjetje za finančne,

tehnične in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: IN - CO, d.o.o., Ljub-
ljana
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Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Intihar Šadl Sonja, Ljub-

ljana, Vinterca 28, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44705

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19285 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MYING, podjetje za grad-
beništvo in trgovino, d.o.o., sedež: Cesta v
gorice bb, Ljubljana, pod bložno št.
1/11908/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5475228
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kenje Majda, Ljubljana-Črnuče,
Pot v hribec 15, imenovana 29. 12. 1994.

Rg-44706

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19225 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ELVOD, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Draveljska 46,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05178/00 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.: 5352088
Osnovni kapital: 2,182.716 SIT
Ustanovitelj: Ramovž Marko, Ljubljana-

Šmartno, Spodnje Gameljne 30, vstop 22. 2.
1990, vložek 2,182.716 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 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 posmeznimi 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;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 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; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s

turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.

Rg-44707

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15406 z dne 24. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27802/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter prenos fir-
me iz Okrožnega sodišča Kranj s temile po-
datki:

Matična št.: 5468477
Firma:  VIDEOPRODUKCIJA  KRE-

GAR, d.o.o.
Skrajšana firma: VPK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Železna cesta 18
Osnovni kapital: 48,369.000 SIT
Ustanovitelj: Kregar Mitja, Žabnica, Sr.

Bitnje 87, vstop 21. 1. 1991, vložek
48,369.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kregar Mitja, Žabnica, Sr. Bitnje 87,
imenovan 21. 1. 1991, zastopa družbo brez
omejitev.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču Kranj, pod vl. št.
1-2014/00.

Rg-44709

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19337 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KRAMER & MALBORET,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Kebetova
8, Cerknica, sedež: Kebetova 8, Cerknica,
pod vložno št. 1/19923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680069
Skrajšana firma: KRAMER & MAL-

BORET, d.o.o., Cerknica
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Robert, Cerknica,

Kebetova 8, vstop 8. 10. 1992, vložek
792.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knafelc Livijo, Postojna, Kajuhova 22,
vstop 8. 10. 1992, vložek 792.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 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

krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten,
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
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6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih 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.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-44713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11330 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MLAKHEL, Trgovsko in
gostinsko podjetje, d.o.o., sedež: Brinje
18, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/22414/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5752302
Firma: MLAKHEL MLAKAR & Co.,

Trgovska družba, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MLAKHEL  MLA-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Mlakar Helena, vstop

18. 2. 1993 in Mlakar Matej, vstop 26. 5.
1994, oba Dol pri Ljubljani, Brinje 18, vlo-
žila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženje.

Rg-44714

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19246 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DEZIDERIUS, trgovina z
mešanim blagom, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Litijska 222, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5661862
Osnovni kapital: 1,527.500 SIT
Ustanoviteljici: Pokleka Grad Nevenka

in Pokleka Grad Aleksandra, obe Ljubljana,
Vide Pregarčeve 16, vstopili 1. 6. 1992, vlo-
žili po 763.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 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; 191 Strojenje
in dodelava usnja; 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; 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; 244 Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov; 245 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na 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; 527 Popravi-
lo izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti; davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravjanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 930 Druge stritvene de-
javnosti.

Rg-44715

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19042 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa S.M.P. MIX, Podjetje za
storitve, marketing in proizvodnjo, d.o.o.,
Spodnje Gameljne, sedež: Spodnje Ga-
meljne 33, Ljubljana-Šmartno, pod vlož-
no št. 1/23521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5780713
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škulj Ivan in Škulj Marija

Magdalena, oba Ljubljana-Šmartno, Spod-
nje Gameljne 33, vstopila 14. 4. 1993, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6312 Skladiščenje; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-44716

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19026 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa C & B, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Smerdujeva 11, se-
dež: Smrdujeva 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436117
Firma: C & B, podjetje za trgovino,

d.o.o., Ljubljana
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Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Brifah Andreja, izstop 29.

12. 1994; Cvar Tatjana, izstop 29. 12. 1994;
Brifah Marko, Ljubljana, Smrdujeva ulica
11, vstop 29. 12. 1994, vložek 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cvar Vanja-Jer-
nej, Ljubljana, Linhartova cesta 62, vstop
29. 12. 1994, vložek 760.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Brifah Andreja, razrešena 29. 12.
1994; direktor Brifah Marko, Ljubljana,
Smerdujeva ul. 11, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Cvar Vanja-Jernej, Ljubljana, Linhartova
cesta 62, imenovan 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah, 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 723 Obdelava
podatkov; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni 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 sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev.

Rg-44717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17430 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ARKS, Podjetje za prodajo
umetniških del, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Titova 48, Ljubljana, pod vložno št.

1/12849/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in spremembo priimka ustanoviteljice s
temile podatki:

Matična št.: 5511127
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,556.500 SIT
Ustanoviteljica: Šušel Janko Neva, Ljub-

ljana, Prijateljeva ulica 3, vstop 5. 6. 1991,
vložek 1,556.500 SIT, odgovornost. ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šušel Janko Neva, razrešena
21. 12. 1994; direktorica Potočnik Marina,
Ljubljana, Rodičeva 7, imenovana 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92521 Dejvnost muzejev.

Rg-44718

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20236 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  MODERNA  ORTOPE-
DIJA, d.o.o., Proizvodno, trgovsko in a-
plikativno podjetje, Cesta vstaje 79, Ljub-
ljana, sedež: Cesta vstaje 79, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809576
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Boltežar-Smuk Edita,

Ljubljana, Redelonghijeva 10, vstop 22. 2.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve, 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže, 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-

vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
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.; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe, 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo 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,
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gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdekov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 De-
javnost 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 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; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstve-
ne dejavnosti.

Rg-44720

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02848 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ASTAT, inženiring, d.o.o.,
Pot v smrečje 14, Ljubljana Črnuče, se-
dež: Pot v smrečje 14, Ljubljana Črnuče,
pod vložno št. 1/11825/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5484537
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 050

Ribištvo, ribogojstvo, ribiške stritve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 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; 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; 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; 5233 Trgovina na debelo s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
debelo v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 742 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-44721

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02266 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LANGO, podjetje za sveto-
vanje, zastopanje ter zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ul. 15. aprila
1, sedež: Ul. 15. aprila 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09221/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti, tipa zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426316
Firma: LANGO, podjetje za svetova-

nje, zastopanje ter zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o.

Ustanoviteljica: Ogorevc Božidar, izstop
10. 4. 1996; Avsenak Ogorevc Nevenka,
Ljubljana, Ulica 15. aprila 1, vstop 10. 4.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ogorevc Avsenak Nevenka,
Ljubljana, Ul. 15. aprila 1, razrešena 10. 4.
1996 in imenovana za direktorico dne 10. 4.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 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; 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; 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-
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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 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; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravila obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
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 dostav hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-

voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-44727

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02344 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AMINA, trgovina, svetova-
nje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Kamiška 25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14274/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542901
Ustanovitelji: Erman Oto, Ljubljana, Pod

lipami 60, vstop 4. 5. 1994, vložek
918.561,67 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Thuma Emanuel, Ljubljana, Bobenčkova ul.
8, vstop 10. 5. 1996, vložek 318.684,65 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pibernik Mar-
jan, Ljubljana, Rožna dolina c. XIX/9, vstop
10. 5. 1996, vložek 318.684,65 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dobravc Maruška
Monika, Ljubljana, Petrovičeva 13, vstop 10.
5. 1996, vložek 318.684,65 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Erman Oto, Ljubljana, Pod lipami 60,
razrešen 10. 5. 1996 in imenovan za direk-
torja dne 10. 5. 1996, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Thuma Emanuel,
Ljubljana, Bobenčkova ul. 8, imenovan 10.
5. 1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Pibernik Marjan, Ljubljana, Rožna
dolina c. XIX/9, imenovan 10. 5. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Do-
bravc Maruška Monika, Ljubljana,
Petrovičeva 13, imenovana 10. 5. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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;
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5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na

drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami.

Rg-44728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19717 z dne 11. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa CENTER ALTERNATIVNE ME-
DICINE, Podjetje za opravljanje izobra-
ževalnih, raziskovalnih, kulturnih, infor-
macijskih in turističnih dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Primožičeva 33, sedež: Primo-
žičeva 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/20954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5699274
Osnovni kapital: 1,500.002 SIT

Ustanovitelji: Hajdinjak Srečka, Ljublja-
na, Mlinska pot 32, vstop 15. 1. 1993, vlo-
žek 706.057,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Orehovec Helena, Ljubljana, Primo-
žičeva 33, vstop 15. 1. 1993, vložek
706.057,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vižintin Miran, Ljubljana, Ljubljanska
80, vstop 27. 12. 1994, vložek 87.887 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kurent Breda, razrešena 27. 12.
1994; direktor Vižintin Miran, Ljubljana,
Ljubljanska 80, imenovan 27. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9131 De-
javnost verskih organizacij; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge stritvene
dejavnosti, d.n.

Rg-44729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02699 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRADBENIŠTVO  MA-
RODI, d.o.o., Dom in vrt 24, Trbovlje,
sedež: Dom in vrt 24, Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/12131/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5533503
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 201

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 266 Proizvod-
nja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267
Obdelava naravnega kamna; 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;
511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-44732

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05093 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa NOVATEX, uvoz-izvoz, za-
stopanje, posredovanje, trgovina na de-
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belo in drobno, marketing, inženiring,
d.o.o, Ljubljana, sedež: Preglov trg 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11824/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5475422
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske stritve; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 3615 Proizvodnja žimnic; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in vrtni-
nami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-44733

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00299 z dne 10. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5886201
Firma:  DAKIĆ  &  DAKIĆ,  gradbene

storitve in prevoz, d.n.o., Ljubljana, Veli-
ka Čolnarska 10

Skrajšana  firma:  DAKIĆ  &  DAKIĆ
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Velika Čolnarska 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelja: Dakić Slavko in Dakić
Miljka, oba Ljubljana, Simončičeva ul. 2,
vstopila 22. 11. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dakić Slavko, Ljubljana,
Simončičeva ul. 2, imenovan 22. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996:
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 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in opreme za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-44734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05037 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa S & T TRANS, Podjetje za
mednarodno špedicijo, transport, zuna-
njo in notranjo trgovino, turizem, za-
stopstvo in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 134b, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542995
Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1996: 511

Posredništvo; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6010 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 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; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-44735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04418 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa HITTRADE, družba za tr-
govinsko, posredniško in uvozno izvozno
dejavnost, d.o.o., Kraška 12, Ljubljana,
sedež: Kraška 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04644/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo priimka družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5338921
Ustanoviteljica: Munih Stanič Špela,

Ljubljana, Kraška 12, vstop 3. 2. 1990, vlo-
žek 510.666,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava us-
nja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
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embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, 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; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja
strojev in proizvajanje in izkoriščanje me-
hanske energije, razen motorjev za letal in
motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 297 Pro-
izvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 331 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 335 Pro-
izvodnja ur; 341 Proizvodnja motornih vo-
zil; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic, polprikolic; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 351
Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 354 Pro-
izvodnja motornih koles, koles in vozil za
invalide; 355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
361 Proizvodnja pohištva; 362 Kovanje ko-
vancev, proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 363 Proizvodnja glasbenih inštru-
mentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 401 Oskrba z elektriko; 402 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 403
Oskrba s paro in toplo vodo; 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; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na debelo 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; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 603 Ce-
vovodni transport; 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; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin 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;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 732 Ra-
ziskovanje 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 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 852
Veterinarstvo; 921 Filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924 De-
javnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-44737

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01576 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa M.T.V., Podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Tržaška 87,

Logatec, pod vložno št. 1/09598/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5435366
Skrajšana firma: M.T.V., d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pišljar Marjan, izstop 19.

3. 1996; A&A International Consultants
Company Limited, Seychelles, Maison La
Rostere Victoria, vstop 19. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišljar Marjan, razrešen 19. 3. 1996;
direktor Černigoj Dušan, Logatec, Stara ce-
sta 69, imenovan 19. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

Rg-44738

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03649 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ARTLES, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Viška 49d, Ljubljana, pod
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vložno št. 1/04402/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474337
Sedež: Velike Lašče, Stope 3
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 201

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-44740

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04707 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CIBA-GEIGY, agro, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Einspilerjeva 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5524032
Osnovni kapital: 77,590.000 SIT
Ustanovitelj: CIBA GEIGY AG, Basel,

Švica, Klybeckstrasse 141, VSTOP 9. 9.
1991, vložek 77,590.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-44741

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11277 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ŠKERJANC Co., Trgovsko
in elektroservisno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 291, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20357/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5674379
Skrajšana firma: ŠKERJANC Co., d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Nade Ovčakove 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škerjanc Rajko in Šker-

janc Gorazd, oba Ljubljana, Nade Ovčako-
ve ulica 25, vstopila 11. 11. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se dopolni z: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; elektrogospodarstvo - vse pod-
skupine; pridobivanje premoga - vse pod-
skupine; predelava premoga - vse podsku-
pine; pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na - vse podskupine; proizvodnja naftnih
derivatov; črna metalurgija - vse podsku-

pine; pridobivanje rud barvastih kovin -
vse podskupine; pridobivanje barvastih ko-
vin - vse podskupine; predelava barvastih
kovin - vse podskupine; pridobivanje ne-
kovinskih rudnin (brez gradbenega mate-
riala) - vse podskupine; predelava neko-
vinskih rudnin (brez gradbenega materia-
la) - vse podskupine; kovinska predeloval-
na dejavnost - vse podskupine; strojna
industrija - vse podskupine; proizvodnja
električnih strojev in aparatov - vse pod-
skupine; proizvodnja elektronskih in tele-
komunikacijskih naprav - vse podskupine;
proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov -
vse podskupine; predelava kemičnih izdel-
kov - vse podskupine; proizvodnja kamna,
gramoza in peska - vse podskupine; pro-
izvodnja gradbenega materiala - vse pod-
skupine; proizvodnja žaganega lesa in
plošč - vse podskupine; proizvodnja koč-
nih lesenih izdelkov - vse podskupine; pro-
izvodnja in predelava papirja - vse pod-
skupine; proizvodnja tekstilne preje in tka-
nin - vse podskupine; proizvodnja zgotov-
ljenih tekstilnih izdelkov - vse podskupine;
proizvodnja usnja in krzna - vse podskupi-
ne; proizvodnja usnjene obutve in galante-
rije - vse podskupine; proizvodnja živil-
skih proizvodov - vse podskupine; pro-
izvodnja pijač - vse podskupine; proizvod-
nja in predelava tobaka - vse podskupine;
grafična dejavnost; zbiranje in primarna
predelava industrijskih odpadkov; pro-
izvodnja raznovrstnih izdelkov - vse pod-
skupine; kmetijska proizvodnja - vse pod-
skupine; kmetijske storitve - vse podskupi-
ne; ribištvo - vse podskupine; gozdarstvo -
vse podskupine; inštalacijska in zaključna
dela v gradbeništvu - vse podskupine; že-
lezniški promet - vse podskupine; pomor-
ski promet - vse podskupine; rečni in je-
zerski promet - vse podskupine; zračni pro-
met - vse podskupine; cestni promet - vse
podskupine; mestni promet - vse podsku-
pine; cevovodni transport - vse podskupi-
ne; PTT storitve, gostinstvo - vse podsku-
pine; turistično posredovanje - vse pod-
skupine; obrtne storitve in popravila - vse
podskupine; osebne storitve in storitve gos-
podinjstvom - vse podskupine; urejanje na-
selja in prostora - vse podskupine; storitve
na področju prometa - vse podskupine; pro-
jektiranje in sorodne tehnične storitve - vse
podskupine; raziskovalno-razvojno delo
(razen znanstvenoraziskovalnega) - vse
podskupine; poslovne storitve - vse pod-
skupine; telesna kultura, šport in rekreaci-
ja - vse podskupine; družbeno varstvo otrok
in mladine in socialno varstvo - vse pod-
skupine; borzno posredništvo; akvizi-
terstvo; varovanje fizičnih oseb in nepre-
mičnin; oddajanje v najem in leasing mo-
tornih vozil in plovil; posredovanje, zasto-
panje, komisijske in agencijske storitve;
svetovanje o računalniški strojni opremi,
svetovanje in opremljanje s programsko
opremo, obdelovanje podatkov; opravlja-
nje servisa za aparate bele tehnike; vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških sistemov; vzdrže-
vanje in popravilo vseh drugih proizvodov
iz registrirane dejavnosti.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; elektrogospodarstvo - vse

podskupine; pridobivanje premoga - vse
podskupine; predelava premoga - vse pod-
skupine; pridobivanje nafte in zemeljskega
plina - vse podskupine; proizvodnja naftnih
derivatov; črna metalurgija - vse podskupi-
ne; pridobivanje rud barvastih kovin - vse
podskupine; pridobivanje barvastih kovin -
vse podskupine; predelava barvastih kovin -
vse podskupine; pridobivanje nekovinskih
rudnin (brez gradbenega materiala) - vse
podskupine; predelava nekovinskih rudnin
(brez gradbenega materiala) - vse podsku-
pine; kovinsko predelovalna dejavnost - vse
podskupine; strojna industrija - vse podsku-
pine; proizvodnja električnih strojev in apa-
ratov - vse podskupine; proizvodnja elek-
tronskih in telekomunikacijskih naprav - vse
podskupine; proizvodnja bazičnih kemičnih
izdelkov - vse podskupine; predelava ke-
mičnih izdelkov - vse podskupine; proizvod-
nja kamna, gramoza in peska - vse podsku-
pine; proizvodnja gradbenega materiala -
vse podskupine; proizvodnja žaganega lesa
in plošč - vse podskupine; proizvodnja koč-
nih lesenih izdelkov - vse podskupine; pro-
izvodnja in predelava papirja - vse podsku-
pine; proizvodnja tekstilne preje in tkanin -
vse podskupine; proizvodnja zgotovljenih
tekstilnih izdelkov - vse podskupine; pro-
izvodnja usnja in krzna - vse podskupine,
proizvodnja usnjene obutve in galanterije -
vse podskupine; proizvodnja živilskih pro-
izvodov - vse podskupine; proizvodnja pi-
jač - vse podskupine; proizvodnja in prede-
lava tobaka - vse podskupine; grafična de-
javnost; zbiranje in primarna predelava in-
dustrijskih odpadkov; proizvodnja
raznovrstnih izdelkov - vse podskupine;
kmetijska proizvodnja - vse podskupine;
kmetijske storitve - vse podskupine; ribiš-
tvo - vse podskupine; gozdarstvo - vse pod-
skupine; inštalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu - vse podskupine; železniški
promet - vse podskupine; pomorski promet
- vse podskupine; rečni in jezerski promet -
vse podskupine; zračni promet - vse pod-
skupine; cestni promet - vse podskupine;
mestni promet - vse podskupine; cevovodni
transport - vse podskupine; PTT storitve;
gostinstvo - vse podskupine; turistično po-
sredovanje - vse podskupine; obrtne stori-
tve in popravila - vse podskupine; osebne
storitve in storitve gospodinjstvom - vse
podskupine; urejanje naselja in prostora -
vse podskupine; storitve na področju pro-
meta - vse podskupine; projektiranje in so-
rodne tehnične storitve - vse podskupine;
raziskovalno-razvojno delo (razen znanstve-
noraziskovalnega) - vse podskupine; poslov-
ne storitve - vse podskupine; telesna kultu-
ra, šport in rekreacija - vse podskupine;
družbeno varstvo otrok in mladine in so-
cialno varstvo - vse podskupine; borzno po-
sredništvo; akviziterstvo; varovanje fizič-
nih oseb in nepremičnin; oddajanje v najem
in leasing motornih vozil in plovil; posredo-
vanje, zastopanje, komisijske in agencijske
storitve; svetovanje o računalniški strojni
opremi, svetovanje in opremljanje s pro-
gramsko opremo, obdelovanje podatkov;
opravljanje servisa za aparate bele tehnike;
vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških sistemov;
vzdrževanje in popravilo vseh drugih pro-
izvodov iz registrirane dejavnosti.
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Rg-44742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01801 z dne 29. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa LAIBACH INTERNATIONAL, tr-
govina in zunanja trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška c. 264, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5637627
Ustanovitelja: Murn Bogomir, izstop

22. 3. 1996; Murn Peter, Kočevje, Cesta na
trato št. 20, vstop 22. 3. 1996, vložek
1,500.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Bernardka, Domžale, Ljubljanska
cesta št. 90, vstop 22. 3. 1996, vložek
1,500.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Korošec Bernardka, Domžale,
Ljubljanska cesta št. 90, imenovana 22. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-44748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05865 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO-LAK, Storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Polhov Gradec,
sedež: Dolenja vas 35, Polhov Gradec, pod
vložno št. 1/20514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5699762
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina

na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5247
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Stritve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-44749

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02014 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EKO FLOW, Proizvodnja
in prodaja plastičnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Herbersteinova 33,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20990/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716268
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskava trga in jav-
nega mnenja; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-

skih centrov, druge športne dejavnosti;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44751

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02615 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INTRO-LAB, podjetje za
procesno avtomatizacijo, računalniški in-
ženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Horjul
193, Horjul, pod vložno št. 1/16780/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5621186
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 3120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4531 Električ-
ne inštalacije; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-44753

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01693 z dne 11. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28002/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940796
Firma: STOJA TRADE, zastopstvo, po-

sredništvo in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: STOJA TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, C. v Gorice 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zorić Miro, Dol pri Ljub-

ljani, Senožeti 41f, vstop 19. 3. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Đukić Zoran, Ljubljana, Hladilniška pot
26a, vstop 19. 3. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zorić Miro, Dol pri Ljubljani,
Senožeti 41f, imenovan 19. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Đukić
Zoran, Ljubljana, Hladilniška pot 26a, ime-
novan 19. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996:
31100 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 31300 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 45310
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 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; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijkim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stro-

ji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 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; 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.; 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; 52710 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 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; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-

ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-44754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05556 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GOTTA, d.o.o., podjetje za
inženiring, zastopstvo in trgovino, sedež:
Rožna dolina cesta VIII/14b, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža ter
uskladitev in razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5582466
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 13
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 281

Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 291 Proizvod-
nja strojev za proizvajanje in izkoriščanje
mehanske energije, razen motorjev za leta-
la in motorna vozila; 292 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo; 297 Proizvod-
nja gospodinjskih aparatov in naprav; 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 453 Inštalacije pri gra-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, 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
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; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5272 Popravilo
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električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske stritve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v 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; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-44756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06081 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IZI consulting, družba za
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bra-
tovževa ploščad 38, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5817617
Ustanovitelj: Baus Janja, izstop 20. 12.

1995; Baus Izidor, Ljubljana, Primožičeva
1, vstop 20. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44758

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06080 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IZI consulting, družba za
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bra-
tovževa ploščad 38, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817617
Ustanovitelj: IZI, d.o.o., inženiring za

izgradnjo, sanacijo in opremo objektov, iz-
stop 19. 12. 1995; Baus Janja, Ljubljana,
Primožičeva 1, vstop 19. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-44759

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01314 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIHA TRADE, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o, Medvode, se-
dež: Cesta na Svetje 60, Medvode, pod

vložno št. 1/16564/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Mravlje Peter, Medvode, Cesta v Svetje
60, imenovan 10. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 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 vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z

ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na 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; 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 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; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-44767

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02411 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ŠTEBE P & M, Trgovina,
zastopstvo in srvis, d.o.o., Komenda,
sedež: Žeje 11, Komenda, pod vložno št.
1/04732/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5331650
Ustanovitelj: Štebe Mirjam, izstop 30. 4.

1996; Štebe Pavel, Komenda, Žeje 11, vstop
25. 10. 1994, vložek 1,552.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.
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Rg-44768

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02358 z dne 12. 6. 1996 pod
št. vložka 1/09770/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5437075002
Firma:  FERLEŽ,  podjetje  za  trgovi-

no in gradbeništvo, d.o.o., Polje cesta
XXXII/31, Ljubljana, Podružnica CALI-
MERO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Stari trg 2
Ustanovitelj: FERLEŽ, podjetje za trgo-

vino in gradbeništvo, Ljubljana, Polje cesta
XXXII/31, vstop 19. 4. 1995

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Ferlež Borut, Ljubljana Polje, Polje
c XXXII/31, imenovan 19. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnica Ferlež
Anica, Ljubljana Polje, Polje c. XXXII/31,
imenovana 19. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-44769

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19571 z dne 31. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa T-ITEC, podjetje za medijske ko-
munikacije, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 5,
sedež: Štefanova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15504/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti, spremembo skraj-
šane firme, zastopnika, dejavnosti, deležev
in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5572215
Skrajšana firma: T-ITEC, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelj: Štrakl Ivan, izstop 20. 11.

1995; Štrakl Andrej, Ljubljana, Štefanova
ulica 5, vstop 7. 2. 1992, vložek
7,732.126,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrakl Andrej, Ljubljana, Štefanova
ul. 5, imenovan 20. 11. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Štrakl Ivan, raz-
rešen 20. 11. 1995

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in

prevajanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov.

Rg-44770

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04535 z dne 10. 5. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  PESKOKOP  PODSMREKA,
d.o.o., Ivančna Gorica, sedež: Malo Hudo
4a,  Ivančna  Gorica,  pod  vložno  št.
1/13943/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5534364
Osnovni kapital: 12,965.345,35 SIT
Ustanovitelji: Obrtno podjetje Univerzal,

p.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo 4a, vstop
3. 10. 1991, vložek 1,295.966,08 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štritof Matjaž, Ivanč-
na Gorica, Mleščevo 28a, vstop 17. 8. 1995,
vložek 1,355.051,81 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kepa Jože, Šentvid pri Stični,
Šentvid pri Stični 118, vstop 3. 10. 1991,
vložek 453.755,52 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hribar Jože, Grosuplje, Taborska
7, vstop 3. 10. 1991, vložek 1,166.904,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kastelec
Jože, Ivančna Gorica, Metnaj 3, vstop 3. 10.
1991, vložek 518.604 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jambrošič Franjo, Ivančna Gori-
ca, Malo Hudo 4a, vstop 3. 10. 1991, vložek
362.948,92 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pevec Franc, Ivančna Gorica, Ljubljan-
ska 44, vstop 3. 10. 1991, vložek 388.972,58
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pečjak
Frančišek, Šentvid pri Stični, Šentvid pri
Stični 49c, vstop 3. 10. 1991, vložek
285.269,78 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Trnovšek Ivan, Šentvid pri Stični, Pod-
boršt 9, vstop 3. 10. 1991, vložek 259.339,09
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ulčar An-
drej, Višnja Gora, Podsmreka 2, vstop 3. 10.
1991, vložek 194.473,10, odgovornost: ne
odgovarja; Kastelic Alojz, Ivančna Gorica,
Stična 156, vstop 3. 10. 1991, vložek
291.713,54, odgovornost: ne odgovarja;
Groznik Jožef, Grosuplje, Blečji vrh 3, vstop
3. 10. 1991, vložek 278.759,61, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zupančič Milan, Ivanč-
na Gorica, Obolno 6, vstop 3. 10. 1991,
vložek 220.406,66 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kosec Jože, Ivančna Gorica, Jurči-
čeva 16, vstop 3. 10. 1991, vložek
324.143,20 SIT, odgovornost. ne odgovar-
ja; Kepa Jelka, Šentvid pri Stični, Šentvid
pri Stični 118, vstop 3. 10. 1991, vložek
343.577,84 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Nosan Jože, Višnja Gora, Podsmreka 1,
vstop 3. 10. 1991, vložek 518.606,19 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vaš Vendel,
Šentvid pri Stični, Radohova vas 26, vstop
3. 10. 1991, vložek 272.290,65 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dreven Anton, Liti-
ja, Ulica solidarnosti 2, vstop 3. 10. 1991,
vložek 278.739,72 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žibert Franc, Grosuplje, Ponova
vas 98, vstop 3. 10. 1991, vložek
1,206.102,01 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rojec Jurij, Šentvid pri Stični, Šen-
tvid pri Stični 74, vstop 3. 10. 1991, vložek
1,206.102,01 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gril Avgust, Grosuplje, Rožna dolina

9, vstop 3. 10. 1991, vložek 1,206.102,01
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dimnik Ol-
ga, Grosuplje, Zagradec 60, vstop 3. 10.
1991, vložek 518.274,76 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lužar Janez, Grosuplje, Pod
gozdom IV/25, vstop 3. 10. 1991, vložek
19.241,57 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lužar Janez, razrešen 21. 8. 1995;
zastopnik Kepa Jože, Šentvid pri Stični,
Šentvid pri Stični 118, imenovan 22. 8.
1995, je imenovan za 6 mesecev po 18.
členu družbene pogodbe kot v.d. direktorja.
Direktor ne sme brez soglasja nadzornega
sveta sklepati poslov ter sprejemati odloči-
tev, ki se nanašajo na: sprejemanje investi-
cijskih odločitev ali pogodb, če gre za vred-
nost večjo od 25.000 (petindvajsettisoč
00/100) DEM v tolarski protivrednosti po
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve ta-
kega posla; prevzemanje poroštva, dajanje
ali najemanje posojil, ki presegajo 25.000
(petindvajsettisoč 00/100) DEM v tolarski
protivrednosti po tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve take pogodbe; sklepanje za-
kupnih pogodb glede lastnih in tujih sred-
stev ter pogodb ali drugih aktov o sodelova-
nju s poslovnimi partnerji; izplačevanje pre-
dujmov na račun dobička; podeljevanje pro-
kure in neomejenih pooblastil; sprejemanje
notranje organizacije družbe; imenovanje in
razrešitev revizorjev poslovanja družbe.

Pogodbe, sklepi in drugi akti sprejeti v
nasprotju z določilom prvega odstavka tega
člena so nični.

Člani nadzornega sveta: Kepa Jelka,
vstop 21. 8. 1995; Gril Avgust in Nosan
Jože, vstopila 27. 2. 1995 ter Žibert Franc,
izstop 21. 8. 1995.

Rg-44772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16256 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IPII, družba za proizvod-
njo, inštalacije in trgovino, d.o.o., Brezo-
vica, Droptinška pot 11, sedež: Droptinška
pot 11, Brezovica, pod vložno št.
1/06456/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359406
Osnovni kapital: 1,575.880 SIT
Ustanovitelj: Pezdir Ciril, Brezovica pri

Ljubljani, Droptinška pot 11, vstop 4. 4.
1990, vložek 1,575.880 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet,
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-44773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02595 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IVONA - PAVLOVIĆ IN
PARTNER, proizvodno, predelovalno
podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Aškerče-
vo naselje 59, Domžale, pod vložno št.
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1/26157/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5893836
Ustanovitelj: Pavlović Mirela, izstop 12.

4. 1995; Pavlović Milenko, izstop 12. 4.
1995; NYNOSAN, trgovsko in turistično
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 2,
vstop 12. 4. 1995, vložek 1,520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02362 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa OPREM, inženiring, d.o.o.,
Pod hribom 55, sedež: Pod hribom 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12761/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5503213
Firma: OPREM, inženiring, d.o.o., Tr-

žaška c. 36
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 36
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 287 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 297 Proizvodnja
gospodinjskih aparatov in naprav; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten, 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 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;

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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44776

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02305 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BAJER, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kisovec, sedež: Rudarska cesta 9,
Kisovec, pod vložno št. 1/12884/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, dejavnosti in firme s temile podatki:

Matična št.: 5508096
Firma:  BAJER,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana firma: BAJER, d.o.o., Zagor-

je ob Savi
Sedež: Zagorje ob Savi, Levstikova ce-

sta
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-44777

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02281 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MONDEO ČERNJAVSKI
& Co., trgovsko in storitveno podjetje,
d.n.o., Ljubljana-Medvode, Seničica 20/c,
sedež: Seničica 20/c, Medvode, pod vložno
št. 1/23314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnika ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5793688
Firma: DOLŠEK & DOLŠEK, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.n.o., Litija
Skrajšana firma: DOLŠEK & DOLŠEK,

d.n.o., Litija
Sedež: Šmartno pri Litiji, Pungart 20
Ustanovitelja: Dolšek Peter, Šmartno pri

Litiji, Na Roje 1, vstop 25. 5. 1993, vložek
66.666,66 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Dolšek Ida, Šmartno
pri Litiji, Na Roje 1, vstop 29. 4. 1996,
vložek 33.333,34 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Černjavski De-
nis, izstop 29. 4. 1996; Žaucer Herman, iz-
stop 29. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dolšek Peter, Šmartno pri Litiji, Na
Roje 1, razrešen 29. 4. 1996 in imenovan za
direktorja dne 29. 4. 1996, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Černjavski De-
nis, razrešen 29. 4. 1996; zastopnik Žaucer
Herman, razrešen 29. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996:
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav.

Rg-44778

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01639 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27991/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938961
Firma: SIGNACO, podjetje za proiz-

vodnjo prometnih, neprometnih znakov
in obvestil, d.o.o., Trzin, Jemčeva 21,
Mengeš

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Trzin, Jemčeva 21b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: SIGNA, d.o.o., Trzin,

Jemčeva 21b, Mengeš, vstop 12. 2. 1996,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mihoci Željko, Ljubljana, Stara
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Slovenska 11, vstop 12. 2. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kruljec Jakob, Mengeš, Linhartova
5, imenovan 12. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
602 Drug kopenski promet.

Rg-44779

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02321 z dne 11. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945437
Firma: DAIROS SVIBEN & CO, Pre-

vozna družba, d.n.o.
Skrajšana firma: DAIROS SVIBEN &

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

odgovornostjo
Sedež: Zalog, Agrokombinatska 64
Ustanovitelja: Sviben Marijan in Sviben

Nevenka, oba Zalog, Agrokombinatska 64,
vstopila 2. 4. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sviben Marijan, Zalog,
Agrokombinatska 64, imenovan 2. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 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); 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6024 Cestni tovor-
ni promet.

Rg-44780

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02571 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NAKO TRADE, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Bilečanska
4,  sedež:  Bilečanska  4,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/27165/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5926076
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Begovič Asim, Zavidoviči, Svinja-
šnica 216, imenovan 1. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja; zastopnik Omeraševič Nuraga, Zavi-
doviči, Lijevača, imenovan 1. 5. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja; zastopnik Glinšek Rok, Ljublja-
na, Bilečanska ulica 2, imenovan 1. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja; zastopnik Žugel Tomaž, Ljublja-
na, Bilečanska ulica 4, imenovan 1. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja.

Rg-44781

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02369 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AUREA-JESENIČNIK &
C.o., Trgovina, poslovne in ostale stori-
tve, d.n.o., Ljubljana, Glavarjeva 47, se-
dež: Glavarjeva 47, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08907/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, skrajša-
ne firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5435161
Skrajšana  firma:  AUREA-JESENIČ-

NIK & C.o., d.n.o.
Ustanoviteljica: Jeseničnik Eva, Ljublja-

na, Glavarjeva 47, vstop 8. 5. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Jeseničnik Eva, Ljubljana, Gla-
varjeva 47, imenovana 8. 5. 1996

Rg-44782

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10941 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DABOR, Podjetje za koo-
peracijo, zastopanje in prodajo, d.o.o.,
Kamnik, Jakoba Aleševca 7, sedež: Jako-
ba Aleševca 7, Kamik, pod vložno št.
1/15866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika, pripojitev družbe WIPRIS k
družbi DABOR ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5600952
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Djuraševič Gabrijel, Kam-

nik, Jakoba Alešovca 7, vstop 30. 1. 1992,
vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Wiegele Bogomil, Kamnik, Podgorje
127/b, vstop 5. 5. 1994, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djuraševič Gabrijel, razrešen 19. 5.
1994; direktorica Djuraševič Darinka, Kam-
nik, Jakoba Alešovca 7, imenovana 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Pripojitev WIPRIS, d.o.o., Podjetje za
računalništvo, informatiko in svetovanje,
Podgorje 129B, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 5. 5. 1994.

Dosedanja dejavnost se razširi z dejav-
nostjo družbe WIPRIS, d.o.o., in sicer: knji-
govodske in računovodske storitve; raču-
nalniška obdelava podatkov; davčne stori-
tve in svetovanje za podjetja in občine; po-
slovno in organizacijsko svetovanje za
podjetja; računalniški inžinering; posredo-
vanje poslovnih informacij.

Dejavnost se odslej glasi: kooperacijska
dejavnost; tapetniška dejavnost; nabava in
prodaja neživilskih proizvodov na drobno
in debelo; zastopanje in posredovanje v ok-
viru dejavnosti družbe; opravljanje cestne-
ga transporta; posredovanje transporta; knji-
govodske in računovodske storitve; raču-
nalniška obdelava podatkov; davčne stori-
tve in svetovanje za podjetja in občane
poslovno in organizacijsko svetovanje za
podjetja; računalniški inženiring; posredo-
vanje poslovnih informacij.

Rg-44783

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02665 z dne 5. 7. 1996 pri

subjektu vpisa GD, podjetje za gradbeno
dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrast-
nik, sedež: Dolska cesta 9, Hrastnik, pod
vložno št. 1/11788/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5480736
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 0202

Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 142 Pridobivanje
peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
267 Obdelava naravnega kamna; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 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; proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
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 special-
nih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
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motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina 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 opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin 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 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil 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 na-
jem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-44787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02615 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MEGALAB, družba za in-
ženiring, servis in prodajo laboratorijske
in medicinske opreme, d.o.o., Letališka
30, Ljubljana, pod vložno št. 1/27775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 1665/96 zaradi izbrisa de-
javnosti po uradni dolžnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5940737
Dejavnost, izbrisana dne 7. 6. 1996:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-44789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01283 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ABC POMURKA, Trgov-
sko podjetje GALEB, p.o., Mestni trg 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00123/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5024781
Firma: GALEB, d.d., Trgovsko pod-

jetje
Skrajšana firma: GALEB, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 52,633.000 SIT
Ustanovitelji: Trgovsko podjetje MER-

KUR, izstop 30. 5. 1995; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vstop
30. 5. 1995, vložek 5,263.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 30.
5. 1995, vložek 5,263.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d.,
ljubljana, Kotnikova 28, vstop 30. 5. 1995,
vložek 19,056.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 30. 5. 1995, vložili 10,527.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 30. 5. 1995, vloži-
li 12,524.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Poteko Tatjana,
Ciuha Gabrijela in Malus Ivan, vsi vstopili
30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996:
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z oblačili in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo.

Rg-44791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02346 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Rogelj Petrović in ostali,
gostinstvo in trgovina, d.n.o., Gradišni-
kova 12, Borovnica, pod vložno št.
1/25797/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5857309
Sedež: Grosuplje, Adamičeva 41b
Ustanoviteljica: Ivanušec Nevenka, iz-

stop 14. 5. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-

benica Ivanušec Nevenka, razrešena 14. 5.
1996.

Rg-44793

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01384 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Regional Environmental
Center’s Local Office Ljubljana, Regio-
nalni Ekološki Center - Podružnica Ljub-
ljana, sedež: Trg mladin. delovnih brigad
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/25835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5859581
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 5

Rg-44794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02413 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ARHIS, d.o.o., Podjetje za
projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje, Cesta Tončke Čeč 90, Trbovlje,
sedež: Cesta Tončke Čeč 90, Trbovlje, pod
vložno št. 1/24092/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5788170
Firma: ARHIS, d.o.o., Podjetje za pro-

jektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje

Sedež: Zagorje, Cesta 9. avgusta 1.

Rg-44795

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04491 pod št. vložka
1/27977/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5897904
Firma: SINDA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Domžale, Ljubljanska 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Melloni Daniele, Re-

nazzo (FE) Italija, Via Lenzi 12, vstop
11. 4. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žužek Sonja, Mengeš,
Zoranina ulica 7, vstop 11. 4. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Melloni Daniele, Renazzo (FE)
Italija, Via Lenzi 12, imenovana 11. 4. 1995;
direktorica Žužek Sonja, Mengeš, Zoranina
ulica 7, imenovana 11. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
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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 debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z 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 napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil 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;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-44796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02708 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BLOČAN, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in inženiring, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Jalnova 51, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razveljavitev sklepa o
zavrženju dsrg 94/7842, spremebo ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5608040
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Drobnič Silvester in Drob-

nič Milena, vstopila 18. 6. 1992, vložila po
450.000 SIT, ter Drobnič Silvester in Drob-
nič Marko, vstopila 18. 4. 1994, vložila po
300.000 SIT, vsi Ljubljana, Jalnova 51, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Drobnič Silvester, Ljubljana, Jalnova 51,
imenovan 18. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Drobnič Marko,
Ljubljana, Jalnova 51, imenovan 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1996: 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 300 Proizvodnja
pisarniških strojev in računalnikov; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi 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 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-44797

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02758 z dne 15. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa NADINA, podjetje za zastopanje
in trgovino, d.o.o., Pod gozdom c. IV/11,
Grosuplje,  sedež:  Pod  gozdom  c. IV/11,
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Grosuplje, pod vložno št. 1/09521/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5440483
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 511

Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
622 Izredni zračni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-44798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02761 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VERBIČ TRANSPORT,
podjetje za prevozništvo, d.o.o., Zaboršt
33, sedež: Zaboršt 33, Dol pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/19868/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5670012
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 511

Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 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; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-44800

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02370 z dne 3. 7. 1996
pri subjektu vpisa TETRA PAK, trgovska
družba, d.o.o., sedež: Šmartinska 130,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25222/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 6000029
Sedež: Mengeš, IOC Trzin, Špruha 36
Osnovni kapital: 36,078.898 SIT
Ustanovitelj: TETRA LAVAL HOL-

DING GMBH Ruben Rausing Strasse,
65239 Hochhein/Main, Ruben Rausing

Strasse, vstop 9. 2. 1994, vložek 36.078.898
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 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; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na

drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Rg-44801

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04923 z dne 3. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28101/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5918758
Firma:  K&Š  KRIŽAJ  in  ostali,  pri-

zvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Med-
vode

Skrajšana firma: K&Š KRIŽAJ in osta-
li, d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Medvode, Cesta na Svetje 26
Ustanovitelja: Križaj Frančišek-Branko

in Križaj Špela, oba Medvode, Cesta na
Svetje 26, vstopila 9. 10. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Križaj Frančišek-Branko, Medvode,
Cesta na Svetje 26, imenovan 9. 10. 1995,
kot vodja poslov in neomejen zastopnik.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higijenskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plstičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
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Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih šurovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina

na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo 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 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 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.

Rg44802

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03271 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTURS, podjetje za
prevozne storitve in trženje, d.o.o., sedež:
Aljaževa 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/18522/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5645107
Ustanovitelji: Dautović Smail, Ljublja-

na, Preglov trg 7, vstop 26. 5. 1995, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miladić Milenko, Ljubljana, Bilečanska uli-
ca 4, vstop 26. 5. 1995, vložek 520.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Civha Škoda Hi-
jacinta, Ljubljana, Miličinskega 1a, vstop
28. 3. 1994, vložek 520.100 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 177 Prizvodnja ple-
tenih in kvačkanih izdelkov; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 245 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
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stev, parfumov in toaletnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetjavo in električnih svetilk; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijksih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5124 Trgovina na de-
belo 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; 5138
Trgovina 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; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
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; 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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 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; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 554 Toče-

nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
612 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 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; 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; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 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; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-44803

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01181 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ŠTAJNPRIK, d.o.o., Trgov-
sko in gostinsko podjetje, Grič c. VI/2,
Ribnica, sedež: Grič cesta VI/2, Ribnica,
pod vložno št. 1/20506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, uskladitev dejavnosti in spremembo de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5693381
Ustanovitelj: Lovšin Tomaž st., izstop

22. 2. 1996; Lovšin Tomaž ml., Ribnica,
Grič cesta VI/2, vstop 10. 11. 1992, vložek
1,061.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-44804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02040 z dne 3. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28102/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944759
Firma: MEDITRA, zdravstvene stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDITRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Na Brežini 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Komljanc Anton, Krmelj,

Krmelj 64, vstop 1. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komljanc Anton, Krmelj, Krmelj 64,
imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti.

Rg-44806

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02355 z dne 2. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28099/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5943272
Firma: LES3, trgovina, posredništvo,

proizvodnja, d.o.o., Rakek
Skrajšana firma: LES3, d.o.o., Rakek
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rakek, Trg padlih borcev 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kocman Roberto, Postoj-

na, Volaričeva ulica 24, vstop 9. 5. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mezgec Marko, Pivka, Trnje 1, vstop
9. 5. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Može Škapin Nataša,
Prestranek, Ulica Ivana Vandala 1, vstop 9.
5. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mezgec Marko, Pivka, Trnje 1, ime-
novan 9. 5. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-

gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže, 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah, 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi

izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 5530
Gostinske storitve prehrane; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-44807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17188 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CARTRONIK - OPREMA,
družba za trgovanje in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vojkova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5633133
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: CARTRONIK, d.o.o.,

Ljubljana, Vojkova 2, vstop 20. 2. 1992,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 De-
javnost papirnic; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
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pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44808

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00909 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KUPLJENIK ELEKTRO,
storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Polje cesta XXII/7, sedež: Polje cesta
XXII/7, Ljubljana, pod vložno št.
1/24204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje kapitala, spremembo fir-
me, sedeža, zastopnika in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5809061
Firma: MICROLAB, družba za medi-

cinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MICROLAB, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kupljenik Alojz, izstop 6.

2. 1996; Hren-Vencelj Helena, Vrhnika, Si-
nja Gorica 108, vstop 6. 2. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kopač Vida, Lukovica, Prevoje 50, vstop 6.
2. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kupljenik Alojz, razrešen 6. 2. 1996;
direktorica Hren - Vencelj Helena, Vrhnika,
Sinja Gorica 108, imenovana 6. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-44817

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16360 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ASTIRIX, gostinstvo in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Opekarska 40,
sedež: Opekarska 40, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19884/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5673402
Firma: ASTIRIX, gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,657.000 SIT
Ustanovitelj: Škerl Martin, Ljubljana,

Opekarska 40, vstop 28. 9. 1992, vložek
1,657.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Rg-44819

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05343 z dne 2. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  STROKOVNO  IZO-
BRAŽEVALNI  CENTER  IVAN  BER-
TONCELJ, Skupnost zavodov, sedež: Di-
mičeva 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/24787/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5007801
Firma:  SKUPNOST  ZAVODOV  -

STROKOVNO IZOBRAŽEVALNI CEN-
TER IVANA BERTONCLJA

Skrajšana  firma:  SIC  IVANA  BER-
TONCLJA

Sedež: Ljubljana, Ulica Rezke Dragar-
jeve 9

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bizjak Zoran, Ljubljana, Ul. Rezke
Dragarjeve 9, imenovan 24. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Ko-
pač Valentin, Ljubljana, Rusjanov trg 6, raz-
rešen 24. 10. 1995 kot v.d. direktorja in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Pavliha Milan,
Ljubljana, Podjunska 26, imenovan 14. 10.
1995, omejitev: dokumenti za materialne iz-
datki in stroške do 500.000 SIT.

Rg-44820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02479 z dne 3. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950171
Firma:  EKOS  IGOR  IN  JULIJANA

KONČAN, podjetje za raziskave, izobra-
ževanje in mejne znanosti, d.n.o.

Skrajšana  firma:  EKOS  IGOR  IN
JULIJANA KONČAN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Horjul, Ljubgojna 5
Ustanovitelja: Končan Igor Juri in Kon-

čan Julijana, oba Horjul, Ljubogojna 5, vsto-
pila 17. 5. 1996, odgovornost. odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Končan Igor Juri, Horjul, Ljubgojna
5, imenovan 21. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5163 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 8042 Drugo izobra-

ževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejav-
nosti; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-44822

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02686 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIMBIK TRADE, podjetje
za razvoj, inženiring, proizvodnjo, trgo-
vino in finančno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska 54, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08204/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5407168
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nin in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja 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; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higijenskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 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; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvod-
nja sanitarne keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
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mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papir-
ja in kartona; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3340 Proizvod-
nja optičnih inštrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motor-
nih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje 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 objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živbali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 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 slad-
korjem, 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, 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 Trgo-
vina 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-

mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
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 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje 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 dostav hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 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;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
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nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44823

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02025 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KARIN-COMERC, d.o.o.,
družba za proizvodnjo in trgovanje, Ul. v
Kokovšek 43, Črnuče, sedež: Ulica v Ko-
kovšek 43, Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/06764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5360994
Firma: KARIN-COMERC, d.o.o., Druž-

ba za proizvodnjo in trgovanje, Ul. v Ko-
kovšek 43, Ljubljana Črnuče

Ustanovitelja: Hudina Alenčica Marija in
Hudina Franc, oba Ljubljana Črnuče, Ul. v
Kokovšek 43, vstopila 13. 4. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovatjata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-

ciava in slaščic; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drob-
no 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 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; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 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; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-44825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00053 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ALFA CO. EXPORT-
IMPORT, podjetje za uvoz-izvoz, trgovi-
no, zastopanje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Na peči 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08649/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5543339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Krušič Tone, Bled, Razgledna c. 16,

imenovan 10. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev kot poslovni pooblaščenec.

Rg-44830

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02750 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RADIATOR, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Blatnica 12, Trzin, sedež: Blatnica 12, Tr-
zin, pod vložno št. 1/11295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5473276
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 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; 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; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 744 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje.

Rg-44832

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02317 z dne 4. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945372
Firma: KUČI & CO, inženiring, d.n.o.,

Vodice
Skrajšana firma: KUČI & CO, d.n.o.,

Vodice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodice, Skaručna 17/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kuči Marjeta in Kuči

Franc, oba Vodice, Skaručna 17/a, vstopila
6. 5. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kuči Marjeta, Vodice, Skaručna 17/a,
imenovana 6. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; družbenik Kuči Franc, Vodice,
Skaručna 17/a, imenovan 6. 5. 1996, zasto-
pa družbo kot pomočnik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 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;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno 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.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 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; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnost 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 747 Čišče-
nje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-44834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17148 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRAST, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trženje, trgovino na drobno
in debelo, projektiranje, inženiring, sve-
tovanje, marketing, zastopanje..., Ljub-
ljana, sedež: Koprska 94, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19852/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670535
Osnovni kapital: 1,639.648 SIT
Ustanovitelja: Štimec Božidar, Ljublja-

na Polje, Polje 6/VI, vstop 15. 9. 1992, vlo-
žek 1,475.638 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jelovac Vladimir, Ljubljana, Maurer-
jeva 4, vstop 18. 6. 1993, vložek 163.965
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stojanov-
ski Nikola, izstop 12. 12. 1994; Kastelic
Tomaž, izstop 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 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; 3320
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; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 720 Svetovanje
o računalniških 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; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-44835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03171 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ARA, produkcija časopi-
sov, revij, knjig in kaset, d.o.o., Ljublja-
na, Cigaletova 5, sedež: Cigaletova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03449/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328870
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 9305

Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01835 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ELTIMA, trgovina, zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 291, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5408008
Osnovni kapital: 118,500.000 SIT
Ustanovitelj: Maček Martin, Ljubljana-

Šmartno, Spodnje Gameljne 2/a, vstop 2.
11. 1990, vložek 118,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-44837

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05173 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ENKER, proizvodnja in tr-
govina, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/14185/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremebo ustanoviteljev in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5542073
Ustanovitelj: Mešić Zlatko, izstop 27. 10.

1995; Galijašević Enes, izstop 27. 10. 1995;
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“ENERGOINVEST”-”ENKER” Tvornica
svječica i industrijske keramike, d.d., Te-
šanj, sa p.o., Tešanj, vstop 20. 8. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hodžič Husein, izstop 27. 10. 1995;
Škapurević Ibrahim, izstop 27. 10. 1995;
Galijaševič Sead, izstop 27. 10. 1995.

Rg-44838

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01866 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ZEMGROS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dvoržako-
va 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/16101/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5575940
Sedež: Ljubljana, Krivec 94

Rg-44840

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02304 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LINX INTERNATIONAL,
podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Pugljeva 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17544/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5620228
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;

7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-44841

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05178 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FRIC-TRADE, podjetje za
trgovino in posredništvo, Podmilščakova
14, sedež: Podmilščakova 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5793106
Firma: FRIC-TRADE, podjetje za tr-

govino in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Ob dolenjski železnici 50

Sedež: Ljubljana, Ob dolenjski želez-
nici 50

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina n debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 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; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55112 Dejav-
nost penzionov; 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 pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 60220 Stori-
tve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
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zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 72300
Obdelava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44842

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01486 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BRUNNY, videoteka, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Kočevje, Frankopan-
ska 5, sedež: Frankopanska 5, Kočevje,
pod vložno št. 1/21630/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, sedeža ter razširitev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5734282
Firma: BRUNNY, videoteka, trgovina,

storitve, d.o.o., Kočevje
Sedež: Kočevje, Ljubljanska 7
Ustanovitelj: Brunner Damjan, Kočevje,

Kocljeva 1, vstop 12. 1. 1993, vložek
1,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brunner Ivana, izstop 26. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 221 Založništvo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 921 Filmska in videodejavnost; 922
Radijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-44843

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01453 z dne 28. 6. 1996 pri

subjektu vpisa VRBINC, slikopleskarstvo,
d.o.o.,  Škofljica,  sedež:  Albrehtova  56,
Škofljica, pod vložno št. 1/13603/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524962
Firma VRBINC, slikopleskarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VRBINC, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Bab-

nik 10
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 4541

Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5261
Trgovina na drobno po pošti.

Rg-44846

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01799 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PABLAŽ, Pasarstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Trtnikova 35, sedež: Trtniko-
va 35, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/10484/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5853958
Osnovni kapital: 1,519.090
Ustanovitelj: Blaž Matej, Ljubljana-Po-

lje, Trtnikova 35, vstop 4. 2. 1994, vložek
1,519.090 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja emblaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-

čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
84832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-44847

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02396 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa WRIGLEY, trgovska druž-
ba za prehrambene in slaščičarske pro-
izvode, d.o.o., sedež: Dunajska c. 107,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13470/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5525012
Firma: WRIGLEY, trgovska družba za

prehrambene in slaščičarske proizvode,
d.o.o., Ljubljana, d.o.o.

Sedež: Trzin, Mengeš, Špruha 34

Rg-44848

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01882 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EDIL, podjetje za gradbe-
no, geodetsko in ekološko dejavnost,
d.o.o., sedež: Vlahovičeva 39, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, sedeža, uskladitev
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5359597
Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 152,

BTC Hala E
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Visintin Lucio, vstop 8. 3.

1990 in Borštnar Milenka, vstop 16. 4. 1996,
oba Ljubljana, Jakčeva 39, vložila po
751.000 SIT, odgovornost : ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Borštnar Milenka, Jakčeva 39,
Ljubljana, imenovana 16. 4. 1996

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 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 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li 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 drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-

nic; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovod-
ni transport; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav.

Rg-44854

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01491 z dne 28. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa EMIT & CO, elektroinstalacije,
marketing, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. VII/35, sedež:
Rožna dolina c. VII/35, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10351/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov in
firme, uskladitev dejavnosti, spremembo de-
ležev ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5448069
Firma: EMIT & CO, elektroinstalaci-

je, marketing, inženiring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EMIT & CO, d.o.o.
Ustanovitelja: Sardoč Cvetka-Tatjana,

izstop 26. 3. 1996; Sardoč Marjan, vložek
2,382.100 SIT in Sardoč Andrej, vložek
1,020.900 SIT, Ljubljana, Rožna dolina c.
VII/35, vstopila 17. 12. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Sardoč Cvetka-Tatjana, razrešena
26. 3. 1996

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volne mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vr-
vi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz

njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 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; 2630 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 grabeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
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jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 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.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 3611 Proizvodnja se-
dežnega 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.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev
in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbe-
nih instrumentov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in kr-
tač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pogištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in opreme 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,
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, 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; 527 Popravilo iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 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); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-44857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14022 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DTS-FOR, zunanja in no-
tranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 101, sedež: Dunajska 101, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19463/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5633168
Ustanovitelji: Husanović Sead, Dubrov-

nik, Hrvatska, S. Marojice 23, vstop 27. 7.
1992, vložek 712.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Poduzeče DTS-holding, p.o., Du-
brovnik, Hrvatska, Put republike 5a, vstop
27. 7. 1992, vložek 670.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hakalo Veid, Mostar,
M. Đikića 2, vstop 1. 7. 1994, vložek
712.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hakalo Veid, Mostar, M. Đikića 2,
imenovan 1. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-44858

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03039 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CARTRONIK - OPREMA,
družba za trgovanje in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vojkova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5633133
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zevnik Majda, razrešena 31. 5.
1996; direktor Smolej Roman, Jesenice, He-
roja Verdnika 36, imenovan 31. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44859

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02733 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa NEBRA, podjetje za davč-
no, organizacijsko in ekonomsko svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
122, Ljubljana, pod vložno št. 1/12634/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498279
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 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 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 slad-
korjem, 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 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 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, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-

nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-44860

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01889 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MARILESCO, trgovina in
proizvodnja z lesom in izdelki, d.o.o.,
Stranska vas 43, Dobrova pri Ljubljani,
sedež: Stranska vas 43, Dobrova pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/15424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo,
spremembo ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5556392
Skrajšana firma: MARILESCO, d.o.o.,

Stranska vas 43, Dobrova pri Ljubljani
Ustanovitelja: Marinko Zdravko, Dobro-

va pri Ljubljani, Stranska vas 43, vstop 29.
1. 1992, vložek 900.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marinko Marjan, Dobrova pri
Ljubljani, Stranska vas 43, vstop 16. 4. 1996,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
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drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-44863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04924 z dne 28. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa LIST, družba za trgovanje na de-
belo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brilejeva 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02628/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300215
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cerar Peter, razrešen 12. 10. 1995;
direktor Vouk Dare, Šentjur pri Celju, Ulica
Blaža Kocena 3, imenovan 12. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-44864

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01339 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa METROPOLIS MEDIA,
podjetje za marketing, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pod Ježami 8, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19087/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5631556
Ustanovitelji: Demian Donn Duggan,

Santa Barbara, ZDA, 3983 Cervo Avenue,
vstop 11. 6. 1992, vložek 4,238.634 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vilfan Miran,
Ljubljana, Verdnikova 10, vstop 28. 12.
1992, vložek 1,297,541 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Duggan Sanja, Zagreb, Praž-
nica 3, vstop 16. 2. 1996, vložek 3,114.098
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05226 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa YEAR, Podjetje za pre-
hrambeno, gostinsko, trgovsko in pro-
izvodno dejavnost ter finančno komercial-
ni marketing, d.o.o., Ljubljana, Ul. 28.
maja št. 51, sedež: Ul. 28. maja št. 51,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19254/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo družbenikov, poslovnih deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631971
Ustanovitelja: Kovačič Drago, Ljublja-

na, Ul. 28. maja 51, vstop 16. 3. 1992, vlo-
žek 1,538.160 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Krivograd Darja, Ljubljana, Ulica 28.
maja 51, vstop 19. 7. 1994, vložek 1,477.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vujičič Mi-
šo, izstop 26. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1594 Proizvodnja vina iz druge-
ga sadja; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijčami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Rg-44867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02657 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LIPA MILL COMMERCE,
d.o.o., podjetje za notranjo in zunanjo tr-
govino, Ljubjana, sedež: Medvedova 28,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15303/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5553962
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Trojar Zoran, razrešen 27. 5. 1996; di-
rektor Škrbec Tomislav, Zagreb, Ilica 163,
imenovan 28. 5. 1996, potrebuje soglasje
upravnega odbora za sklepanje kreditnih po-
godb in pogodb za investicijska vlaganja do
vrednosti 50 % osnovnega kapitala; proku-
rist Pantić Tošo, Krško, Cesta Krških žrtev
59, imenovan 28. 5. 1996

Rg-44868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01601 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa C.E.T.A., družba za med-
narodno trgovino in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zoisova 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5575869
Ustanovitelja: GLOWLINE LIMITED

London, izstop 25. 9. 1995; Stepančič Moj-
ca, Ljubljana, Marinovševa 15, vstop 22. 11.
1991, vložek 1,058.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stepančič Božidar, Portorož,
Liminjanska 85, vstop 22. 11. 1991, vložek
1,058.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44871

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01865 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa D.M.B., podjetje za sveto-
vanje, računovodstvo, organizacijo in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Merčni-
kova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/10962/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5462878
Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 134b.

Rg-44874

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01682 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ASTI, podjetje za posred-
ništvo, storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Turšičeva ulica 6, Cerknica, pod vložno
št. 1/23034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5784271
Ustanovitelja; Zigmund Samo, Cerkni-

ca, Turšičeva 6, vstop 28. 4. 1993, vložek
285.947 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zigmund Janja Ivana, izstop 26. 3. 1996;
Zigmund Anita, Cerknica, Turšičeva ul. 6.,
vstop 5. 12. 1994, vložek 1,215.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44877

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01668 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MAPOL, Podjetje za go-
stinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Dom-
žale, sedež: Savska 47, Domžale, pod vlož-
no št. 1/22673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782287
Skrajšana firma: MAPOL, d.o.o., Dom-

žale
Sedež: Domžale, Kamniška 13
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 513

Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljanim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-44957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07458 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MODELIN, izvozno-uvoz-
no podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana,
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sedež:  Srebrničeva  28,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21476/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, skrajšane firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5717191
Firma:  MODELIN,  uvozno-izvozno

podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljanska
cesta 80, Domžale

Skrajšana firma: MODELIN, d.o.o.
Sedež: Domžale, Ljubljanska cesta 80
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Sajovec Janez, Ljubljana,

Srebrničeva 28, vstop 26. 1. 1993, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10315 z dne 11. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AMSL, Podjetje za športno
rekreacijo in računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Angelce Ocepek
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/24459/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5816386
Firma: AMSL SLADOJE & CO, Pod-

jetje za športno rekreacijo in računalniški
inženiring, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AMSL SLADOJE &
CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Jamova 46
Ustanovitelja: Sladoje Jemec Andreja in

Sladoje Miloš, oba Ljubljana, Jamova 46,
vstopila 30. 6. 1993, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-44958

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10247 z dne 30. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa CERERA, poslovodenje in sve-
tovanje, d.o.o., Primskovo na Dolenjskem,
sedež:  Gradišče  n.h.,  Primskovo  na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/15854/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5583241
Osnovni kapital: 1,714.116 SIT
Ustanoviteljica: Levič Zdravka, Ljublja-

na, Ul. Bratov Učakar 26, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,714.116 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-44962

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10362 z dne 11. 11. 1995 pri
subjektu vpisa URŠULA, podjetje za eko-
nomsko propagando, trgovino, gostinstvo
in turizem, kulturna dejavnost, uslužnost-
na dejavnost za gospodinjstva ..., d.o.o.,
Trata XIV/1, Kočevje, pod vložno št.
1/14028/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5557402
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT

Ustanovitelja: Komac Aleš, vstop 8. 10.
1991 in Komac Jelisava, vstop 8. 10. 1995,
oba Kočevje, Trata XIV/1, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-44965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10394 z dne 11. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KUSS, Podjetje za medna-
rodno špedicijo, transport in trgovino,
d.o.o., Ribnica, Kolodvorska 22, sedež:
Kolodvorska 22, Ribnica, pod vložno št.
1/24217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5796709
Osnovni kapital: 2,071.859,20 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Mihelič Duška,

vložek 1,015.211,10 SIT in Mihelič Anton,
vložek 1,056.648,10 SIT, oba Ribnica, Gor-
nje Lepovče 102, vstopila 20. 5. 1993, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-44967

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10431 z dne 6. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa MOON LIGHT, d.o.o., podjetje za
trgovino, gostinstvo in storitve, Ljubljana,
sedež: Malči Beličeve 115, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24648/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5793572
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanoviteljici: Toromanović Lidija,

Ljubljana, Rusjanov trg 3, vstop 5. 7. 1993,
vložek 758.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koželj Karmen, Ljubljana, Malči Be-
lič 115, vstop 5. 7. 1993, vložek 758.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12258 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa POLIKONS, d.o.o., Center
za ekonomske in družbene analize, Men-
geš, sedež: Balantičeva 6, Mengeš, pod
vložno št. 1/15028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5562163
Osnovni kapital: 2,617.225 SIT
Ustanovitelj: Sirše Janez, Mengeš, Ba-

lantičeva 6, vstop 24. 1. 1992, vložek
2,617.225 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13187 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GROZNIK, podjetje za sve-
tovanje, marketing, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot do šole 2b,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5798353
Firma: GROZNIK & CO, podjetje za

svetovanje, marketing, gostinstvo in turi-
zem, d.n.o., Ljubljana, Pod do šole 2b

Skrajšana firma: GROZNIK & CO,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Groznik Ignac, Ljubljana,
Pot do šole 2b, vstop 9. 6. 1993, vložek
57.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Groznik Matevž, Ljub-
ljana, Vide Janežičeve 17, vstop 9. 5. 1996,
vložek 57.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Rg-44972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13198 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa NOPAPE, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za storitve na področju gra-
fične dejavnosti, Kotnikova 19a, Ljublja-
na, sedež: Kotnikova 19a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23321/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775809
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Andrej, Ljubljana,

Metoda Mikuža 20, vstop 14. 4. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-44973

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13199 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PETA, Pan Evropska Tr-
govska Agencija, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13960/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
sedeža, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539897
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčar Peter, Ljubljana, Ja-

na Husa 26, vstop 25. 11. 1991, vložek
15,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cerkovnik Janja, Ljubljana-Šmartno, Juriče-
va 6, vstop 25. 11. 1991, vložek 15,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žezlina Janez, razrešen 24. 8. 1995

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5170 Druga trgovina na debe-
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lo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
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; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-44974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15150 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa COMESA, Družba z ome-
jeno odgovornostjo za notranjo in zuna-
njo trgovino, Ljubljana, sedež: Poljanska
c. 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/25615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5848555
Sedež: Ljubljana, Pleteršnikova 10,
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: COMESA HOLDING,

družba z omejeno odgovornostjo, izstop 24.
10. 1994; COMESA GESELLSCHAFT
m.b.H., Dunaj, Avstrija, Baldassg. 5, vstop
24. 10. 1994, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločnih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega manenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44977

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15161 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GEAS, d.o.o., Podjetje za
inženiring in svetovanje v gradbeni de-
javnosti, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
36, sedež: Ulica bratov Učakar 36, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5302919
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 5

Rg-44981

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15180 z dne 15. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa SANČI, podjetje za storitvene
dejavnosti in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Pavšičeva 11, Ljubljana, pod vložno

št. 1/18253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapita-
la, omejitev zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5633362
Osnovni kapital: 2,264.945 SIT
Ustanovitelji: Obersnel Fanči, Ljublja-

na, Pavšičeva 11, vstop 5. 4. 1992, vložek
2,256.945 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ratnik Obersnel Mojca, Ljubljana, Herber-
steinova 16, vstop 5. 4. 1992, vložek 4.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obersnel
Gašper, Ljubljana, Pavšičeva 11, vstop 5. 4.
1992, vložek 4.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Obersnel Gašper, Ljubljana,
Pavšičeva 11, razrešen 26. 8. 1994 in dne
5. 4. 1992 imenovan za zastopnika, ki za-
stopa in predstavlja družbo samo na po-
dročju organizacije razstav in predavanj; za-
stopnica Ratnik Obersnel Mojca, Ljubljana,
Herbersteinova 16, razrešena 26. 8. 1994 in
dne 5. 4. 1992 imenovana za zastopnico, ki
zastopa in predstavlja družbo samo na po-
dročju prodaje tekstilnih izdelkov ter orga-
nizacije in vodenja prodajnih galerij.

Rg-44983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15189 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VIKTORIA, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 291, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05756/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351588
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupan Viktorija, Ljub-

ljana, Brilejeva 1, vstop 19. 2. 1991, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
511 Posredništvo; 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; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-

topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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.; 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-
lo izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-44985

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15206 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa COBING, podjetje za grad-
beništvo, trgovino, storitve in izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rašiška 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727634
Osnovni kapital: 1,601.404 SIT
Ustanovitelja: Jović Slobodan in Jović

Sašo, oba Ljubljana, Rašiška 1, vstopila
25. 2. 1993, vložola po 800.702 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 9201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3622 Proivodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
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cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah, 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-44987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15209 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RADIATOR, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Blatnica 12, Trzin, sedež: Blatnica 12, Tr-
zin, pod vložno št. 1/11295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5473276
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Papež Stane, Ljubljana,

Chengdujska cesta 34, vstop 9. 1. 1991, vlo-
žek 302.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Beslič Bojan, Ljubljana, Glinškova
ploščad 6, vstop 20. 7. 1993, vložek 604.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Da-
nilo, Ljubljana, Bratovševa ploščad 20,
vstop 20. 7. 1993, vložek 604.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-44989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15217 z dne 15. 11. 1995 pri

subjektu vpisa ZELENI HIT, podjetje za
oskrbo, pridelavo, prodajo in svetovanje
v kmetijstvu, d.o.o., Ljubljana, Savlje 90a,
sedež: Savlje 90a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23507/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5769060
Osnovni kapital: 2,085.000 SIT
Ustanovitelja: Avšič Aleš, Ljubljana,

Savlje 90a, vstop 19. 5. 1993, vložek
2,035.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Capl Melita, Ljubljana, Bratovževa ploščad
29, vstop 19. 5. 1993, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo, pri-
delovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 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; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 0201 Goz-
darstvo; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvod-
nja pripravljanih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 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;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 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; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44997

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15288 z dne 29. 11. 1995
pri subjektu vpisa TOBAČNA GROSIST,
d.o.o., Tobačna ulica 5, Ljubljana, sedež:
Tobačna ulica 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/11472/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462959
Osnovni kapital: 32,371.997,60 SIT
Ustanovitelj: TOBAČNA LJUBLJANA,

Ljubljana, Tobačna ulica 5, vstop 27. 2.
1991, vložek 32,371.997,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995: 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina 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 vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim 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 debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
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na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 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; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5163 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje,
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem.

Rg-44991

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15244 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa REGRAD, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana-
Polje, Sneberska 127, sedež: Sneberska
127, Ljubljana, pod vložno št. 1/10424/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5449359
Osnovni kapital: 1,700.446,50 SIT
Ustanovitelj: Gradišek Renato, izstop 24.

10. 1994; Gradišek Janez, Ljubljana-Polje,
Sneberska 127, vstop 24. 10. 1994, vložek
1,700.446,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-45000

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15344 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BOLERO, Podjetje za raz-
voj in popularizacijo plesa, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Brajnikova ul. 23, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18856/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5662591
Sedež: Ljubljana, Prušnikova ulica 99
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kljun Zoran, Ljubljana,

Brajnikova ul. 23, vstop 6. 4. 1992, vložek

1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pušl-Kljun Janja, Ljubljana, Topniška 64,
vstop 6. 4. 1992, vložek 1,250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-45002

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15362 z dne 28. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa M. GRAFIKA, d.o.o., Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz, za-
stopanje in posredovanje, Prušnikova 36a,
Ljubljana, sedež: Prušnikova 36a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5574943
Osnovni kapital: 1,778.901 SIT
Ustanovitelja: Mrak Vinko, Ljubljana,

Erbežnikova 18, vstop 17. 12. 1991, vložek
1,526.701 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mrak Robert, Ljubljana, Matjaževa 13,
vstop 17. 12. 1991, vložek 252.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45003

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15367 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ARKADA D.Z.U., poob-
laščena družba za upravljanje, d.o.o., Ce-
lovška 206, Ljubljana, pod vložno št.
1/25454/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane nadzornega sveta in spremembo
družbene pogodbe z dne 20. 10. 1994 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5847958
Člani nadzornega sveta: Lamut Franc,

Droljc Stane, Jesih Marjan, Jesenšek Her-
man in Koliševski Mitre, vsi vstopili 12. 9.
1994.

Spremba družbene pogodbe z dne 20.
10. 1994.

Rg-45004

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15368 z dne 18. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LEVEX, podjetje za trgo-
vino in posredovanje, d.o.o., Grahovo, se-
dež: Grahovo 70, Grahovo, pod vložno št.
1/20391/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala.
firme, skrajšane firme, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5692482
Firma: LEVEX, proizvodnja, trgovina

in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LEVEX, d.o.o.
osnovni kapital: 1,707.000 SIT
Ustanovitelj: Levar Miroslav, Grahovo,

Grahovo 70, vstop 3. 11. 1992, vložek
1,707.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 31100 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 32100
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov.

Rg-45005

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15369 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ZIDOTRANS, gradbene in
transportne storitve, d.o.o., Martinjak
43b, Cerknica, pod vložno št. 1/21946/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5734649
Osnovni kapital: 1,547.273 SIT
Ustanovitelj: Šoštarič Darko, Cerknica,

Martinjak 43b, vstop 22. 3. 1993, vložek
1,547.273 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45320 Izolacijska dela; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-45012

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16512 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TIKOMEX, podjetje za
marketing, trgovino in proizvodnjo, se-
dež: Zaloška cesta 145, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03414/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307503
Osnovni kapital: 1,689.000 SIT
Ustanoviteljica: Križnik Pavel Janez, iz-

stop 13. 12. 1994; Kokalj Bojan, izstop 13.
12. 1994; Kokalj Tadeja, Ljubljana, Preglov
trg 10, vstop 13. 12. 1994, vložek 1,689.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
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promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-45013

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16514 z dne 6. 12. 1995 pod
vložno št. 1/27089/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5879353
Firma: MATIJEVIĆ IN OSTALI, Sto-

ritve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MATIJEVIĆ  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Brilejeva ulica 21
Ustanovitelja: Matijević Tomo in Mati-

jević Jovanka, oba Ljubljana, Brilejeva uli-
ca 21, vstopila 19. 12. 1994, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matijević Tomo, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Matijević Jovanka, imenovana 19.
12. 1994, kot namestnica direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev, oba Ljubljana,
Brilejeva ulica 21.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih.

Rg-45020

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16559 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa BODA, Podjetje za po-
sredovanje, trgovanje, marketing in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gašperši-
čeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/23724/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5799449
Osnovni kapital: 1,746.167,70 SIT
Ustanovitelja: Ferlič Blanka, Domžale,

Ljubljanska cesta 97, vstop 22. 12. 1994,
vložek 16.167,70 SIT, odgovornost. ne od-
govarja; Vajda Bogdan, Ljubljana, Dunaj-

ska cesta 103, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-45022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16561 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STUDIO TIVOLI, Stori-
tveno in proizvodno podjetje,d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23675/00 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.: 5824010
Osnovni kapital: 243,238.033 SIT
Ustanovitelj: Podbevšek Marjan, Ljub-

ljana, Pivovarniška 10, vstop 19. 5. 1993,
vložek 243,238.033 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 511
Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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.

Rg-45030

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16582 z dne 6. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa STIGMA, družba za proizvodnjo
in predelavo kovinskih, plastičnih in tek-
stilnih izdelkov Domžale, d.o.o., sedež: Ce-
sta talcev 19c, Domžale, pod vložno št.
1/05213/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5333741
Osnovni kapital: 3,046.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Milan, Domžale,

Obrtniška ulica 16, vstop 21. 12. 1989, vlo-
žek 3,046.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-45031

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16583 z dne 11. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa BORING, družba za gradbe-
ništvo, kooperacijo in investicijska dela,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Koželjeva 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, premembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503833
Osnovni kapital: 1,705.000 SIT
Ustanovitelja: Radojkovič Borivoje, Ljub-

ljana, Gotska 9, vstop 29. 5. 1991, vložek
1,364.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kraševec Miran, Domžale, Aškerčeva 12,
vstop 29. 5. 1991, vložek 341.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kraševec Miran, razrešen 24. 5. 1995;
direktor Radojkovič Borivoje, Ljubljana,
Gotska 9, imenovan 24. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 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; 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.

Rg-45032

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16584 z dne 11. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDICUS, družba za svetova-
nje in trgovino z neživilskimi proizvodi,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Linhartova 15,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07728/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5355583
Firma: MEDICUS, medicinsko sveto-

vanje in storitve, Ljubljana, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Demšar Marko, Ljubljana,

Linhartova 15, vstop 28. 6. 1990, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vvzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi 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 grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr.
za AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 51230 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na 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 debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-

no opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 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 mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-

mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 8512 Izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-45036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16634 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MASS, proizvodnja, trže-
nje, storitve, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg
31, sedež: Gornji trg 31, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07562/00 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.: 5386438
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zajc-Fašun Aleksandra,

Ljubljana, Mazijeva 5, vstop 3. 7. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Godnjavec-Apostolovski Mojca,
Ljubljana, Društvena 2, vstop 3. 7. 1990,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Apostolovski Sašo, Ljubljana, Bratov
Učakar 14, vstop 3. 7. 1990, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Godnjavec-Apostolvoski Mojca,
Ljubljana, Društvena 2, imenovana 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Apostolovski Sašo, Ljubljana, Bratov
Učakar 14, imenovan 14. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 205 Proizvod-
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nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na 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;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242

Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 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; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 925 De-
javnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-45037

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16637 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PROTO-RUDOLF, Podjet-
je za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Polje, Cesta 38 št. 11,
pod vložno št. 1/19715/00 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.: 5670977
Osnovni kapital: 1,621.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Janko, Ljubljana,

Bratov Babnik 20, vstop 14. 9. 1992, vložek
1,621.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1996: 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvod-
nja kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 300 Proizvod-
nja pisarniških strojev in računalnikov; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljanje; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 504 Trgovina, vzdrževa-

nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 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; 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; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 748 Raznovrstne poslovne dejvnosti.

Rg-45038

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16677 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VS PRIZMA, proizvodnja
in gradbeništvo, d.o.o., Domžale, Kuhar-
jeva 10, sedež: Kuharjeva 10, Domžale,
pod vložno št. 1/07784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, sedeža, firme, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5412722
Firma:  MEGA-MN,  d.o.o.,  Trgovina,

zastopanje, inženiring, Ljubljana, Majde
Vrhovnikove ul. 6

Skrajšana  firma:  MEGA-MN,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Majde Vrhovnikove
ul. 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stražar Vinko, izstop

23. 12. 1994; Medjed Nataša, Ljubljana,
Majde Vrhovnikove ul. 6, vstop 23. 12.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dirk-
tor Stražar Vinko, razrešen 23. 12. 1994;
direktorica Medjed Nataša, Ljubljana,
Majde Vrhovnikove ul. 6, imenovana 23.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 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 pijač;
0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo -
mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib; proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvod-
nja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladole-
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da; 1561 Mlinarstvo; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja
sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1930
Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 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; 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;
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; tr-
govina s posameznimi 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij in letal; 5115
Posredništvo 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; 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 de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi 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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih 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 domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, 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; 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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje 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 podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7460 Poivedovanje dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-45041

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17382 z dne 11. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ENAJSTA ŠOLA, prevaja-
nje, izobraževanje, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Škrabčeva 8, sedež: Škrabče-
va 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/17461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604044
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT
Ustanovitelja: Berden Katja, Ljubljana,

Rutarjeva 7c, vstop 6. 4. 1992, vložek
806.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berden Peter, Martijanci, Martijanci 19a,
vstop 6. 4. 1992, vložek 806.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
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nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45042

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18003 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GAMA- PROMEX, Pod-
jetje za trgovino, gostinstvo in prevozniš-
tvo, d.o.o., Kajuhova 36, Ljubljana, se-
dež: Kajuhova 36, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, ustanovitelja, deležev,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5477298
Firma: GAMA - PROMEX, podjetje za

trgovino, gostinstvo, prevozništvo in osta-
le storitve, d.o.o., Ig

Skrajšana firma: GAMA - PROMEX,
d.o.o., Ig

Sedež: Ig, Ig 444
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Karać Borislav, Ig, Ig 444,

vstop 16. 1. 1991, vložek 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Agić Meaz, izstop
27. 12. 1994; Karać Vitomir, Ig, Ig 444,
vstop 27. 12. 1994, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Karać Borislav, Ig, Ig 444, razre-
šen 27. 12. 1994 in imenovan za direktorja
dne 27. 12. 1994, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Karać Vitomir, Ig, Ig
444, imenovan 27. 12. 1994, kot pomočnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Agić Meaz, razrešen 27. 12. 1994

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi 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 in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-45046

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19305 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MI KA DO, družba za ar-
hitekturo, inženiring, grafično oblikova-
nje in založništvo, d.o.o., Ljubljana, Gra-
dišče 8, sedež: Gradišče 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17972/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5642671

Osnovni kapital: 1,763.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Polona, vstop

10. 4. 1992 in Zupančič Blaž, vstop 10. 12.
1992, oba Ljubljana, Gradišče 8, vložila po
881.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zupančič Blaž, Ljubljana, Gradišče
8, imenovan 28. 12. 1994, kot poslovni
pooblaščenec zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 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 in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pripra-
va in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penki promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 742 Projektitanje, inženiring in tehnično
svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in anali-
ze; 744 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19622 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ASIGNA, finančno računo-
vodske storitve in svetovanje, d.o.o., Ku-
mrovška 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/09959/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5485525
Firma: ASIGNA, inženiring, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Drenikova 36
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Sladič Borut, izstop 30.

12. 1994; Sladič Ana, izstop 30. 12. 1994;
Bijedič Enver in Bijedič Zlata, oba Ljublja-
na, Drenikova 36, vstop 30. 12. 1994, vloži-
la po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Sladič Borut, razrešen 30. 12. 1994;
direktor Bijedič Enver, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnina Bijedič Zlata, imenovana 30. 12.
1994, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev, oba Ljubljana,
Drenikova 36; prokurist Anžlovar Marko,
Ljubljana, Miklošičeva 28, imenovan 30.
12. 1994; prokuristka Bedenk Marjana,
Ljubljana-Črnuče, Izletniška 5, imenovana
30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 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 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; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg-45051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00244 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ATRAK, trgovina, posre-
dovanje, storitve, export-import, d.o.o.,
Grosuplje, sedež: Jurčičeva 2/9, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/20372/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, firme, sedeža, ustano-
viteljev, zastopnika, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5919894
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Firma:  ATRAK,  trgovina,  posredo-
vanje, storitve, export-import, d.o.o.,
Grosuplje, Taborska 7

Sedež: Grosuplje, Taborska 7
Osnovni kapital: 1,506.900 SIT
Ustanoviteljica: Rauh Anton, izstop 31.

12. 1994; Kovač Regina, izstop 31. 12.
1994; Pečjak Jožica, Žužemberk, Plešivica
5, vstop 31. 12. 1994, vložek 1,506.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rauh Anton, razrešen 31. 12. 1994;
direktorica Pečjak Jožica, Žužemberk,
Plešivica 5, imenovana 31. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6601 Življensko zavarovanje; 6603 Druga
zavarovanja, razen življenskega.

Rg-45052

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00508 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/27130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5891264
Firma: HACIN & HACIN Co., instala-

cije in trgovina, d.n.o., Komenda
Skrajšana firma: HACIN & HACIN Co.,

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

govornostjo
Sedež: Komenda, Mlaka 29
Ustanovitelja: Hacin Darko in Hacin Jel-

ka, oba Mlaka, Komenda, Mlaka 29, vstopi-
la 22. 1. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hacin Darko, Mlaka, Komenda,
Mlaka 29, imenovan 22. 1. 1995 zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-45053

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00516 z dne 14. 12.. 1995 pri
subjektu vpisa SKILL INFORMATIKA,
podjetje za proizvodnjo in računalniške
storitve, d.o.o., sedež: Mivka 25, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24704/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800366

Sedež: Ljubljana, Tržaška 330
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, 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 in 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; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-45055

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01300 z dne 13. 12. 1995
pri subjektu vpisa ROTOR COMMERCE,
Podjetje za trgovino in finance, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 101,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17459/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev ter de-
ležev in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5887992
Firma: ROTOR COMMERCE - ČER-

NE IN PARTNER, podjetje za trgovino
in finance, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ROTOR COMMER-
CE - ČERNE IN PARTNER, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Prušnikova 55
Ustanovitelja: Černe Milan, Ljubljana,

Tesovnikova 64 a, vstop 7. 4. 1992, vložek
4.450 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Boris Klemenčič, Medvode,
Zgornje Pirniče 142, vstop 27. 2. 1995, vlo-
žek 4.450 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 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 rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 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 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 slad-
korjem, 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 52 – 4. IX. 1997 Stran 3809

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, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi 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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostav hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7420 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejv-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45057

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02712 z dne 15. 12. 1995 pri

subjektu vpisa OPTIMAL, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Pod gozdom V/33, Grosuplje,
sedež; Pod gozdom V/33, Grosuplje, pod
vložno št. 1/08404/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5421055
Firma : OPTIMAL, Trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Sedež: Grosuplje, Ljubljanska cesta 10

Rg-45061

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03094 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IBM Slovenija, Podjetje za
proizvodnjo, marketing in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5632056
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45063

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03352 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  ARHITEKTURNI  BIRO
ŠTRUKELJ, Podjetje za projektiranje in
oblikovanje, d.o.o., V Murglah 119, Ljub-
ljana, sedež: V Murglah 119, Ljubljana,

pod vložno št. 1/11343/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5488303
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in zemeljska dela; 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 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 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; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živi-
li, pijačami in tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravilo izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-45065

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03935 z dne 5. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5911095
Firma: RUDOLF MILLER, upravlja-

nje in investicije, d.o.o.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3810 Št. 52 – 4. IX. 1997

Skrajšana  firma:  RUDOLF  MILLER,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Gabrov trg 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miller Rudolf, Feuchtwan-

gen, Nemčija, Weg zur Ameisenbrucke 22,
vstop 16. 6. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Miller Nevenka, Feuchtwangen, Nem-
čija, Weg zur Amesenbrucke 22, imenovana
16. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 361
Proizvodnja pohištva; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-45066

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04264 z dne 15. 11. 1995 pod št.
vložka 1/27000/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5912938
Firma: TBL, trgovina in posredništvo,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, UL. Ane Ziherlove 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vasiljevič Zamaev Alek-

sander, Barnaul, Rusija, Ulica Popova-dom
102/19, vstop 8. 8. 1995, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ivanovič Saven-
ko Viktor, Barnaul, Rusija, Ulica Jadrinceva-
dom 84/74, vstop 8. 8. 1995, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vasiljevna
Savenko Nina, Barnaul, Rusija, Prospekt Le-
nina 45a/21, vstop 8. 8. 1995, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grm Igor,
Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove 6, vstop 8. 8.
1995, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ribič Igor, Ljubljana, Koroškega ba-
taljona 9, vstop 8. 8. 1995, vložek 75.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Grm Igor, Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove 6,
imenovan 8. 8. 1995, družbo zastopa brez
omejitev razen pri nakupu osnovnih sredstev,
ki presegajo 20% vrednosti osnovnega kapi-
tala družbe, pri odpisu terjatev in pri ustanav-
ljanju predstavništev, za kar potrebuje sklep
skupščine, ki se sprejema z 51% osnovnega
kapitala družbe.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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 opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij in letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ri-
bami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-

govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 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 mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, 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 kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov.

Rg-100003

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01353 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SPEKTER, Podjetje za upravljanje s
stanovanji, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbov-
lje, sedež: Trg revolucije 7, Trbovlje, pod
vložno št. 1/12717/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo ustanovitelja
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5514479
Ustanovitelja: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o., izstop 27. 2. 1996; Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trbov-
lje, Trg revolucije 12, vstopil 27. 2. 1996,
vložek 540,438.325,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fa-
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saderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunika-
cije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost
arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

Rg-100006

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01603 z dne 23. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa Integral - Avtobusni promet in
turizem Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage
4, Zagorje, pod vložno št. 1/10843/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
deležev in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5448719
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vsto-
pil 16. 12. 1994, vložil 12,100.000 SIT; Arh
Ivan, Izlake, Podlipovica 35, vložil 500.000
SIT; Brinjevec Stane,Kisovec, Cesta 15. apri-
la 17, vložil 880.000 SIT; Cirar Marjan, Vače,
Kandrše 36, vložil 810.000 SIT; Cukjati Slav-
ko, Zagorje, Rudarska c. 15, vložil 560.000
SIT; Dolinšek Alojz, Izlake, Gladež 27, vložil
780.000 SIT; Dolinšek Vilko, Zagorje, Rove
4, vložil 750.000 SIT; Florinda Martin, Zagor-
je, Sklendrovec 22, vložil 680.000 SIT; Grab-
nar Irena, Zagorje, Čolnišče 51, vložila
620.000 SIT; Jerman Vincenc, Kisovec, Cesta
15. aprila 16, vložil 750.000 SIT; Judež Janez,
Podkum, Gorenja vas 17, vložil 730.000 SIT;
Kajbič Stanislav, Zagorje, Cesta 9. avgusta
71, vložil 830.000 SIT; Kočnar Jožef, Zagor-
je, Cesta 9. avgusta 75, vložil 720.000 SIT;
Kos Franc, Zagorje, Rodež 12, vložil 750.000
SIT; Kos Pavel, Zagorje, Sklendrovec 15, vlo-
žil 730.000 SIT; Kovač Stane, Izlake, Mlinše
39, vložil 790.000 SIT; Kmetič Vinko, Kiso-
vec, Jevnikova ulica 3, vložil 790.000 SIT;

Kralj Janez, Izlake, Mlinše 30, vložil 800.000
SIT; Kreže Ivan, Kisovec, Loka 36, vložil
810.000 SIT; Lazar Leopold, Zagorje, Cesta
20. julija 10, vložil 1,020.000 SIT; Logaj Ja-
nez, Izlake, Žvarulje 8, vložil 800.000 SIT;
Marcuiš Štefan, Izlake, Orehovica 7, vložil
740.000 SIT; Mušanovič Zejneba, Zagorje,
Polje 24, vložila 730.000 SIT; Omahne Emil,
Zagorje, Loke 57, vložil 800.000 SIT; Pavšek
Ivan-Janez, Zagorje, Čolnišče 28, vložil
1,560.000 SIT; Potrpin Jakob, Podkum, Pod-
kum 45, vložil 750.000 SIT; Rozina Leopold,
Čemšenik, Čemšenik 29, vložil 750.000 SIT;
Smodiš Milena, Dobovec, Dobovec 17, vloži-
la 1,420.000 SIT; Stenko Franc, Izlake, Medi-
ja 13, vložil 750.000 SIT; Šerak Jože, Čemše-
nik, Čemšenik 13, vložil 620.000 SIT; Škorja
Janez, Zagorje, Levstikova ulica 9, vložil
1,020.000 SIT; Vodlan Maks, Čemšenik,
Čemšenik 5, vložil 900.000 SIT; Vrtačnik Ja-
nez, Zagorje, Šentlambert 13, vložil 730.000
SIT; Vozelj Viktor,Zagorje, Cesta zmage 12a,
vložil 730.000 SIT, vsi vstopili 25. 5. 1991;
Drnovšek Viljem, Sava, Roviše 7, vložil
750.000 SIT; Povše Albin, Zagorje, Polje 26,
vložil 500.000 SIT; Ostrožnik Franci, Troja-
ne, Šentožbolt, vložil 650.000 SIT, vsi trije
vstopili 16. 12. 1994; Flere Roman, Zagorje,
Rove 4a, vložil 600.000 SIT; Jamšek Stani-
slav, Izlake, Izlake 17, vložil 790.000 SIT;
Lončar Franc, Kisovec, Trg Pohorskega bata-
ljona 5, vložil 680.000 SIT, vsi trije vstopili
25. 5. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člana nadzornega sveta: Šerak Jože, iz-
stopil 21. 3. 1996, Kopač Vanda, vstopila
21. 3. 1996.

Rg-100009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01828 z dne 23. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ŠOLA ZA RISANJE IN SLI-
KANJE, sedež: Zarnikova 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/26321/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala ter dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5898650
Osnovni kapital: 54.000 SIT
Ustanovitelj: Art Agencija d.o.o., Ljub-

ljana, izstop 15. 12. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hribar

Lado, izstopil 15. 12. 1995; direktor Jernejec
Mladen, Ljubljana, Trubarjeva 19, vstopil 15.
12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Rg-100013

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01987 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Integral - Avtobusni promet in turi-
zem, Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 4,
Zagorje, pod vložno št. 1/10843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo datu-
ma pooblastitve s temile podatki:

Matična št.: 5448719
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pavšek

Ivan-Janez, Zagorje, Čolnišče 28, razrešen
5.4.1996 in ponovno imenovan, ki kot poslo-
vodja - direktor, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-10019

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02166 z dne 19. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa HOJS Renata in Marijan, trgovi-

na na debelo in drobno, d.n.o., sedež: Fra-
na Albrehta 4, Kamnik, pod vložno št.
1/24428/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. ter
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812194
Firma: KONFET, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: KONFET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Borovnica, Zalarjeva 64
Osnovni kapital: 3,578.354 SIT
Ustanovitelji:Hojs Marijan in Hojs Rena-

ta, oba izstopila 15. 4. 1996; Frumen Janko,
Borovnica, Zalarjeva cesta 64, vstopil 15. 4.
1996, vložil 3,578.354 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Hojs
Marijan in Hojs Renata, oba izstopila 15. 4.
1996; zastopnik Frumen Janko, Borovnica,
Zalarjeva cesta 64, imenovan 15. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Fru-
men Dejan, Borovnica, Zalarjeva cesta 64,
imenovan 30. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 7482 Pakiranje.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. vpisano
v sodni register s sklepom Srg 2166/96 z dne
19.7.1996.

Rg-100022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02217 z dne 19. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa SINET, podjetje za storitve in pro-
izvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
sedež: Grajska pot 8, Hrastnik, pod vložno
št. 1/23188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5763169
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 4531

Električne inštalacije; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah,
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba statuta z dne 10. 4. 1996 vpi-
sana v sodni register s sklepom Srg 2217/96
z dne 19. 7. 1996.

Rg-100025

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02251 z dne 23. 7. 1996
pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA ZA
STROJNIŠTVO V LJUBLJANI, p.o., se-
dež: Aškerčeva 7/II, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:
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Matična št.: 5089867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Verstovšek Alenka, Ljubljana, Jakčeva
ul. 40, imenovana 10. 1. 1995, pomočnica
ravnatelja, zastopa šolo neomejeno.

Rg-100027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02335 z dne 10. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa Metalka - MDS Informacijski in-
ženiring, Podjetje za proizvodnjo računal-
niške opreme in storitve računalniškega
inženiringa, p.o., Ljubljana, Parmova uli-
ca 14, sedež: Parmova ulica 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje ter spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, zastopnikov in
pooblaščenih zastopnikov, vpis nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5226422
Firma: MDS METALKA, Podjetje za

svetovanje, načrtovanje, izobraževanje, iz-
gradnjo in vzdrževanje poslovnih infor-
macijskih sistemov, d.d.

Skrajšana firma: MDS METALKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 66,000.000 SIT
Ustanovitelji:Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova ul. 28, vložil 13,200.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vložil 6,600.000 SIT; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
20,540.000 SIT; udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 6,790.000 SIT; udeleženci notra-
njega odkupa, vložili 18,870.000 SIT, vsi vsto-
pili 6. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Pirc Igor, Ljubljana, Puhova 3, razrešen
in ponovno imenovan 6. 2.1996, ki kot direk-
tor zastopa družbo brez omejitev; Matoh Ja-
nez, razrešen 6. 2. 1996.

Člani nadzornega sveta: Briški Cveto, Pe-
telin Andrej, Kostanjšek Janez, Koren Mari-
ja in Čepon Drago, vsi vstopili 6. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij, 6420 Tele-
komunikacije; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8042
Drugo izobraževanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije RS za

prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
00658/00360 - 1996/BS z dne 14. 5. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/02335 dne 10. 7. 1996.

Rg-100028

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02371 z dne 19. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI
CENTER, sedež: Prešernov trg 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27441/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5931983
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 8512

Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-100029

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02412 z dne 19. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa FILC TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Mengeš, sedež: Slovenska  c.  40,
Mengeš,  pod  vložno  št. 1/26869/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911311
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Prelovšek Marija, razrešena 30. 3.
1996; direktor Hribar Franc, Mengeš,
Slomškova 11, imenovan 30. 3. 1996, zasto-
pa in predstavlja družbo brez omejitev.

Rg-100036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02464 z dne 12. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa FENOLIT, d.d., sintetične smole
in mase, sedež: Breg 22, Borovnica, pod
vložno št. 1/02187/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo člana nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.:5043441
Član nadzornega sveta: Javornik Samo,

vstopil 12. 4. 1996.

Rg-100038

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02466 z dne 22. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI
CENTER, sedež: Prešernov trg 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27441/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo priimka
direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5931983
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Krajnc Silvin Marijan, Ljubljana, Prešer-
nov trg 4, imenovan 12. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-100040

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02504 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MATERINSKI DOM, sedež: Karuno-
va 16a, Ljubljana, pod vložno št. 1/19561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5647843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bevc

Viktorija, razrešena 27. 1. 1995; direktorica
Batič Dana, dipl. soc., Ljubljana, Murnova 2,
imenovana 11. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-100041

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02530 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu

vpisa KOMPAS SKLAD 2, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Dunajska
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/26872/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5913403
Osnovni kapital: 2,846.726.000 SIT.

Rg-100043

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02587 z dne 4. 7. 1996 pri subjektu
vpisa DIVIDENDA, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino ter finančni consul-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bratov
Rozman 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/06235/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje ter spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in dejavnosti ter vpis članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5267978
Firma: DIVIDENDA, podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino ter finančni con-
sulting, d.d.

Skrajšana firma: DIVIDENDA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 25,608.000 SIT
Ustanovitelji: Obrtna zadruga TRIGLAV,

p.o. in INMOT, industrija motorjev, p.o., oba
razrešena 12. 3. 1996; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vložil 15,716.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
2,561.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 2,561.000
SIT; udeleženci interne razdelitve, vložili
2,720.000 SIT in udeleženci notranjega odku-
pa vložili 2,050.000 SIT, vsi vstopili 12. 3.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Dmitrović Niko-
la, Radulović Branko in Simić Bosa, vsi vsto-
pili 12. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na 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 ko-
les; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
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ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 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 de-
belo 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 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 Trgovi-
na 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 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 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 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 nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, 5223 Trgovina na drobno z ribami,

raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov, 5522
Storitve kampov, 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 602 Drug
kopenski promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-

ništvom; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00644/00147 - 1996/JM in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/02587 dne 4. 7. 1996.

Rg-100050

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02719 z dne 19. 7. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  EUROVEK,  Uvoz-izvoz,  d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 291, sedež: Celovška
291, Ljubljana, pod vložno št. 1/16998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5591503
Firma: EUROVEK, proizvodnja, uvoz -

izvoz, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Štrancar Srečko, Ajdovščina, Idrijska
cesta 16c, imenovan 5. 2. 1996.

Rg-100061

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02801 z dne 11. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa PODRŽAJ, export-import, d.o.o.,
Grosuplje, Perovo 13, sedež: Perovo 13,
Grosuplje, pod vložno št. 1/21510/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5949092
Firma:  GIBOLAND,  Družba  za  tr-

govino in storitve, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana  firma:  GIBOLAND,  d.o.o.,

Grosuplje
Sedež: Grosuplje, Panova vas 22a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podržaj Gregor, izstopil 3.

6. 1996; Škrjanc Darja, Grosuplje, Panova
vas 22a, vstopila 3. 6. 1996, vložila 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Podr-
žaj Gregor, razrešen 3. 6. 1996, direktorica
Škrjanc Darja, Grosuplje, Panova vas 22a,
imenovana 3. 6. 1996, zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov, 92623 Druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02973 z dne 17. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ISC Shopping Center, družba za
ustanavljanje in upravljanje podjetij,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5860008
Ustanovitelja: BTC Shopping Center,

d.o.o., izstopil 16. 4. 1996; EUROMARKT
Handelgesellschaft, m.b.H., Salzburg, Euro-
pastr. 150, vstopil 28. 12. 1994, vložil
690,730.626 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02991 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GIZ - MLEKARSTVA, sedež: Dunaj-
ska 47, Ljubljana, pod vložno št. 1/26657/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5872669
Firma:  GOSPODARSKO  INTERES-

NO ZDRUŽENJE MLEKARSTVA SLO-
VENIJE

Skrajšana firma: GIZ mlekarstva Slove-
nije

Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 54

Rg-100090

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/06539 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu
vpisa T.T.G.I., d.o.o. - Inženiring, gradbe-
ništvo, trgovina in turizem, Ljubljana, se-
dež: Ausečeva 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/19227/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5662729
Osnovni kapital: 1,714.097,70 SIT
Ustanovitelja: Košar Anton, Ljubljana,

Ausečeva 21, vstopil 3. 4. 1992, Košar To-
mislav, Ljubljana, Prijateljeva 12, vstopil 3.
5. 1994, oba vložila po 857.048,85 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Košar
Tomislav, Ljubljana, Prijateljeva 12, imeno-
van 3. 5. 1994, neomejen zastopnik, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
Brišejo se naslednje dejavnosti: Trgovina

na drobno in debelo z živilskimi proizvodi; s
kozmetičnimi proizvodi; s pohištvom vseh
vrst; z dragocenimi predmeti: ure, drogerij-
sko blago in žlahtne kovine; z avtomobili

vseh vrst in rezervnimi deli (staro za novo); s
traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo, z
gradbenimi stroji in gradbenim materialom;
s kolesi in motornimi kolesi; z elektroteh-
niškimi in elektronskimi aparati, radijskimi
in TV sprejemniki ter s celotno akustično
opremo; z belo tehniko in svetlobnimi telesi;
z materialom za lesno, kovinsko in elektroin-
stalatersko dejavnost; z ostalimi neživilskimi
proizvodi in repromateriali.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: Trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; Prodaja na terenu, stojni-
cah in kioskih; Trgovina v tranzitu; Sodelo-
vanje na sejmih in razstavah, Storitve v bla-
govnem prometu: organizacija, posredovanje
in izvajanje posredniških, kooperacijskih, za-
stopniških in komisijskih poslov in storitev
ekonomske propagande; Prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu in storitve v cest-
nem in mestnem prometu; Prevoz za lastne
potrebe; Proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
izdelkov in drugih tekstilnih izdelkov in njih
prodaja (popravila...); Konsignacijski posli v
zunanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev; Računalništvo v celoti; prevoz potnikov
s taksi vozili; Prevoz blaga in oseb v cestnem
prometu; Rent-a-car; Teoretično in praktično
poučevanje za voznike motornih vozil; Me-
hanične delavnice v celoti; Storitve kovin-
skopredelovalne obrti; Opravljanje storitev
vseh hišnih in drugih opravil in popravil (na-
peljevanje električne in vodovodne napelja-
ve, montaža pohištva, polaganje keramičnih
ploščic,čiščenje bojlerjev, popravil ogreval-
nih teles...); Izposoja filmov-videoteke; Or-
ganizacijske storitve: zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; izvedba
kulturnih in športnih prireditev; poučevanje
tujih jezikov; organizacija in izvedba stro-
kovnih seminarjev, predavanj, posvetov, te-
čajev, prikazov, razstav in drugih prireditev
ter druge storitve v zvezi z nastopom na sej-
mih in drugih razstavah; organiziranje sode-
lovanja in sodelovanje na sejmih in razsta-
vah; poslovno-administrativne storitve in
svetovanja; komercialni posli v funkciji pro-
meta blaga in storitev; svetovanje in oprav-
ljanje storitev na področju organizacije de-
lovnih procesov, tehnoloških postopkov in
materialov na področju poslovnih, komer-
cialnih, finančnih in drugih razmerij; projek-
tiranje, inženiring ter svetovanje v zvezi s
tehnično tehnološkimi dejavnostmi; organi-
zacija in izvajanje posebnih oblik trgovanja
(komisijske, akcijske, licitacijske prodaje,
leasing poslov, zlasti motornih vozil, bele
tehnike, računalniške in strojne opreme, ...);
zastavljalnice; prometno-agencijske storitve;
menjalniški posli, špedicija; Kozmetični, fri-
zerski in fitness saloni; Organiziranje iger z
igralnimi avtomati (brez možnosti denarnega
dobitka), video igrami in drugimi mehanič-
nimi ali avtomatičnimi aparati in napravami
v okviru zakonsko dovoljenega; Industrijsko
oblikovanje, unikatno oblikovanje, grafično
oblikovanje, izdelava tehnične dokumentaci-
je in s tem povezano svetovanje na področju
razvoja industrijskih proizvodov; Ekonom-
ska propaganda in marketing; Založništvo in
grafična dejavnost; Storitve fotokopiranja,
preslikavanja ter drugih podobnih storitev;
Proizvodnja papirne galanterije, gradbene
opreme in materiala, lesenih, betonskih, pla-
stičnih, kovinskih, tekstilnih izdelkov in po-
lizdelkov.

Dejavnost se tako glasi: Inženiring, orga-
nizacija izvedbe proizvodnih in drugih stori-
tev z drugimi izvajalci; gradbena dejavnost;
zaključna dela v gradbeništvu; druge obrtne
proizvodne in storitvene dejavnosti; Gradbe-
ništvo, vsa dela pri nizkih in visokih grad-
njah; Turizem; turistične in gostinske usluge
vseh vrst in v vseh oblikah; oddajanje sob in
apartmajev v najem; bifejske in penzionske
storitve; rekreacijske dejavnosti; organizira-
nje izletov; Uvoz in izvoz vseh vrst živilskih
in neživilskih proizvodov; Trgovina na de-
belo z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
Prodaja na terenu, stojnicah in kioskih; Tr-
govina v tranzitu; Sodelovanje na sejmih in
razstavah; Storitve v blagovnem prometu: or-
ganizacija, posredovanje in izvajanje posred-
niških, kooperacijskih, zastopniških in komi-
sijskih poslov in storitev ekonomske propa-
gande; Prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu in storitve v cestnem in mestnem
prometu; Prevoz za lastne potrebe; Proizvod-
nja zgotovljenih tekstilnih izdelkov in drugih
tekstilnih izdelkov in njih prodaja (popravi-
la...); Konsignacijski posli v zunanjetrgovin-
skem prometu blaga in storitev; Računalniš-
tvo v celoti; Prevoz potnikov s taksi vozili;
Prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
Rent-a-car; Teoretično in praktično pouče-
vanje za voznike motornih vozil; Mehanične
delavnice v celoti; Storitve kovinskopredelo-
valne obrti; Opravljanje storitev vseh hišnih
in drugih opravil in popravil (napeljevanje
električne in vodovodne napeljave, montaža
pohištva, polaganje keramičnih ploščic,čišče-
nje bojlerjev, popravila ogrevalnih teles...);
Izposoja filmov-videoteke; Organizacijske
storitve: zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; izvedba kulturnih in
športnih prireditev; poučevanje tujih jezikov;
organizacija in izvedba strokovnih seminar-
jev, predavanj, posvetov, tečajev, prikazov,
razstav in drugih prireditev ter druge storitve
v zvezi z nastopom na sejmih in drugih raz-
stavah; organiziranje sodelovanja in sodelo-
vanje na sejmih in razstavah; poslovno-ad-
ministrativne storitve in svetovanja; komer-
cialni posli v funkciji prometa blaga in stori-
tev; svetovanje in opravljanje storitev na
področju organizacije delovnih procesov,
tehnoloških postopkov in materialov na po-
dročju poslovnih, komercialnih, finančnih in
drugih razmerij; projektiranje, inženiring ter
svetovanje v zvezi s tehnično tehnološkimi
dejavnostmi; organizacija in izvajanje poseb-
nih oblik trgovanja (komisijske, akcijske, li-
citacijske prodaje, leasing poslov, zlasti mo-
tornih vozil, bele tehnike, računalniške in
strojne opreme, ...); zastavljalnice; promet-
no-agencijske storitve; menjalniški posli;
špedicija; Kozmetični, frizerski in fitness sa-
loni; Organiziranje iger z igralnimi avtomati
(brez možnosti denarnega dobitka), video
igrami in drugimi mehaničnimi ali avtoma-
tičnimi aparati in napravami v okviru zakon-
sko dovoljenega; Industrijsko oblikovanje,
unikatno oblikovanje, grafično oblikovanje,
izdelava tehnične dokumentacije in s tem po-
vezano svetovanje na področju razvoja indu-
strijskih proizvodov; Ekonomska propagan-
da in marketing; Založništvo in grafična de-
javnost; Storitve fotokopiranja, preslikava-
nja ter drugih podobnih storitev; Proizvodnja
papirne galanterije, gradbene opreme in ma-
teriala, lesenih, betonskih, plastičnih, kovin-
skih, tekstilnih izdelkov in polizdelkov.
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Rg-100096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14846 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  KOMERCIALNA  BANKA  TRI-
GLAV, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, se-
dež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev hranilnice Hmezad Agri-
na, Žalec s temile podatki:

Matična št.: 5300614
Pripojitev hranilnice Hmezad Agrina Ža-

lec, d.o.o., Celjska 7, Žalec, vpisane pri
Okrožnem sodišču Celje pod št. reg. vl. 4-
681-00 na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 19. 5. 1994, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 14846/94 z dne 3. 7. 1996.

Rg-100104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17933 z dne 24. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa ARTA, d.d., Firma za izvajanje
investicij in trgovino, Ljubljana, Tbilisij-
ska 81, sedež: Tbilisijska 81, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme, osnovne-
ga kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5840341
Firma: ARTA, d.o.o., družba za izvaja-

nje investicij in trgovino
Skrajšana firma: ARTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Obermajer Janez in Zavr-

šnik Boštjan, oba izstopila 28. 12. 1994; Po-
pit Janko, Ljubljana, Grablovičeva 26, vsto-
pil 8. 4. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ober-
majer Janez, razrešen 28. 12. 1994; direktor
Popit Janko, Ljubljana, Grablovičeva ulica
26, imenovan 8. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno 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 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fa-
saderska 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; 511 Posredništvo; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-

meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 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 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;  7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-100107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19379 z dne 15. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa AMTK-PLUS, d.o.o., Avtošola, tr-
govina, servisiranje vozil in sredstev za
delo, rent a car, izvoz-uvoz, Ljubljana, se-
dež: Likozarjeva 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14896/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapita-
la ter spremembo ustanoviteljev, deležev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5554527
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Globočnik Miroslav, Ljub-

ljana, Gornje blato 101, vstopil 27. 1. 1992,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost. ne odgo-
varja; Koren Marko, izstopil 14. 9. 1994.

Rg-100109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19407 z dne 17. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa SINGL-D, Servis in predstavniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, se-
dež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20450/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686652
Osnovni kapital: 1,628.121 SIT
Ustanovitelja: Huško Dragutin, Ljublja-

na, Pot v dolino 19, vstopil 26. 11. 1992,
vložil 976.873 SIT; Huško Emilija, Ljublja-
na, Brodarjev trg 6, vložila 651.248 SIT, vsto-
pila 23. 12. 1994, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa;  1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne fila-
mentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih su-
kancev; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mi-
kanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja

netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, 1930 Proizvodnja
obutve; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, 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 perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic zavozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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.; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2960 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 5111 Posredništvo pri prodaji
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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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 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 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo 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, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 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 ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
peciliziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci;5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo,
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 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.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-100118

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00564 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Inštitut za gozdno in lesno
gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v
Ljubljani,  p.o.,  sedež:  Večna  pot  2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00859/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o zavodih in z zakonom o
gozdovih, spremembo firme, ustanoviteljev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051673
Firma: GOZDARSKI INŠTITUT SLO-

VENIJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Vlada SRS, izstop 10. 6.

1993, Vlada Republike Slovenije, Ljublja-
na, vstop 10. 6. 1993, odgovornost: odgo-
varja do določene višine..

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.

Rg-100124

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01591 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EMAK, podjetje za trgo-
vino, zunanjo trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Borovnica, sedež: Dol 19, Borov-
nica, pod vložno št. 1/08629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo deležev, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418402
Osnovni kapital: 3,726.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Marjan, Borovnica,

Dol 45a, vstopil 12. 9. 1990, vložil 3,726.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki, 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki, 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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.; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-100127

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01731 z dne 29. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa NORD CROSS PRODUCTION,
podjetje za produkcijo in izdelovanje fil-
mov ter tržnih komunikacij, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Križevniška 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah ter spremembo deležev,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5662974
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupe Igor, Miklavž na

Dravskem polju, Tomažičeva 10 in Podgor-
šek Sašo, Brežice, Kržičnikova 13, oba vsto-
pila 14. 8. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
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Rg-31775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10821 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FININVEST, Storitve in
transport, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bile-
čanska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14919/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5553946
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Kmetič Danijel, vložek

906.000 SIT in Kmetič Milena, vložek
614.000 SIT, oba Ljubljana, Bilečanska 4,
vstopila 6. 12. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-31941

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04228 z dne 7. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27097/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5912822
Firma: DEKRA-KRAŠEVEC, računo-

vodski servis, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DEKRA-KRAŠEVEC,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 73
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Kraševec Vladimir, vlo-

žek 3.000 SIT in Kraševec Barbara, vložek
1.000 SIT, oba Ljubljana, Vojkova 73,
vstopila 7. 8. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraševec Vladimir, imenovan 7. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 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; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-33532

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08849 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TELSTAR, Podjetje za
marketing, propagando, poslovno sveto-

vanje, trgovino in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dolniška 3, sedež: Dol-
niška 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14326/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573246
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelj: Kumer Dušan, Ljubljana,

Dolniška 3, vstop 2. 12. 1991, vložek
1,527.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996: 511
Posredništvo; 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 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
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; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 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; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
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.; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-

no svetovanje; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 744 Ekonomska propagan-
da; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-34294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10465 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IGOR, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Ljub-
ljana, sedež: Celovška 179, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23819/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5785707
Firma: IGOR ŠTIBERNIK IN ČLANI,

d.n.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: IGOR ŠTIBERNIK IN
ČLANI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Štibernik Anton, vstop 28.
6. 1993 in Štibernik Zorka, vstop 18. 5.
1994, oba Ljubljana, Celovška 179, vložila
po 62.700 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-34703

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11040 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KODAX, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, sedež:
Letališka 33, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, deležev,
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385890
Firma: KODAX, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: KODAX, d.o.o., Tr-

bovlje
Sedež: 1420 Trbovlje, Partizanska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mahkovec Darko, vstop

21. 4. 1990 in Mahkovec Vladimira, vstop
26. 11. 1990, oba Ljubljana, Vojkova 73,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 242 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 244 Proizvodnja
farmacevtskih surovin in preparatov; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toa-
letnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov; 247 Proizvodnja umetnih
vlaken; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
264 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeniš-
tvo; 265 Proizvodnja cementa, apna, mav-
ca; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Pro-
izvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
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menta, mavca; 271 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 272
Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 274 Proizvodnja
plemenitih in neželeznih kovin; 275 Li-
varstvo; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 321 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 322 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 323 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 331 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 334 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 335 Proizvodnja ur; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi su-
rovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 744 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-35039

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11642 z dne 8 .6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠUBEL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Nadgoriška cesta 70, Črnuče, se-
dež: Nadgoriška cesta 70, 1231 Črnuče,
pod vložno št. 1/12940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5504783
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Koderman Ana Marija,

Ljubljana-Črnuče, Nadgoriška cesta 70,
vstop 20. 5. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19704 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SONIK, podjetje za inženi-
ring, marketing, trgovino ter izvoz in
uvoz, d.o.o., Matjanova pot 17, Ljublja-
na, sedež: Matjanova pot 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642736
Firma: SONIK, trgovina na debelo in

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

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvorska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sovilj Nikola, Ljubljana,

Matjanova pot 17, vstop 5. 4. 1992, vložek
1,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brišnik Emilijan, Vransko, Vransko 153,
vstop 3. 4. 1995, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rotar Sonja, Dobro-
va, Podsmreka 34, vstop 3. 4. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996:
22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo za-
ložništvo; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 51460 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 74400 Ekonomska
propaganda; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-35363

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04885 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5918685
Firma: TOJA-propaganda, Hubej in

drugi, družba za reklamne in druge stori-
tve, d. n .o., Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: TOJA-propaganda,
Hubej in drugi, d.n.o., Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Polje, C.
XXXII/29

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Hubej Tomaž, Ljubljana-

Polje, Polje, C. XXXII/29, vstop 10. 10.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kastelic Marija, Domžale, Mi-
klošičeva 2b, vstop 10. 10. 1995, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hubej Tomaž, imenovan 10. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Kastelic Marija, imenovana 10. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 551 Dejavnost hotelov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6420 Telekomuni-
kacije; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-35955

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18780 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Gorenje TIKI, Elektro-
strojno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Magi-
strova 1, sedež: Magistrova 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034353
Ustanovitelj: GORENJE TIKI elektro-

strojno podjetje, p.o., izstop 3. 12. 1992;
GORENJE KONCERN, d.o.o., izstop 3. 12.
1992; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 3.
12. 1992, vložek 26,687.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rožič Branko, Tržič, Kovor 158, raz-
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rešen 3. 12. 1992 in ponovno imenovan za
direktorja, ki sklepa posle glede razpolaga-
nja z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, in podobne po-
sle, le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 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 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; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-

bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 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, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-36641

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18677 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa P Q, Proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, d.o.o., Velike Lašče, sedež:
Velike Lašče 80, 1315 Velike Lašče, pod
vložno št. 1/22537/00 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.: 5759641
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pečnik Sonja in Pečnik

Tomaž, oba Velike Lašče, Velike Lašče 80,
vstopila 14. 4. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena

dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
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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; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, 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.; 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;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 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; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-37647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00844 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5935547
Firma: Rankel & Co, trženje, k.d.
Skrajšana firma: Rankel & Co, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Ulica

bratov Potočnikov 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Rankel Tina, Notranje Go-

rice, Ulica bratov Potočnikov 19, vstop 30.
11. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Koritnik
Robert, Ljubljana, Glavarjeva 45, vstop 30.
11. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Rankel Tina, imenovana 30. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 362 Kovanje ko-
vancev, proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 454 Zaključna gradbena dela; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s 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; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 641 Poštne in kurirske sto-
ritve; 642 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 672 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
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; 714 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični

preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 921 Filmska in videode-
javnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 925 De-
javnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti; 926 Športna dejav-
nost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-38589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17986 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TRANSFUR, transport, tr-
govina, gostinstvo, d.o.o., Iška 157, Ljub-
ljana, sedež: Iška 157, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo
sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5355311
Firma: AGIĆ & Co., podjetje za trgo-

vino, posredovanje in transport, k.d.
Skrajšana firma: AGIĆ & Co., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 1
Ustanovitelja: Furlan Janko, izstop 7. 12.

1994; Agić Mirsad, Zenica, Štrosmajerova
66, vstop 7. 12. 1994, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Agić Adelmo, Ljubljana, Preglov trg
1, vstop 7. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Furlan Janko, razrešen 7. 12. 1994; di-
rektor Agić Mirsad, imenovan 7. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Agić Adelmo, imenovan 7. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje dru-
gega sadja in začimb; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1541 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentira-
nih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
331 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
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-
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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
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; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7440 Ekonomska propagan-
da; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-38867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19123 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VEGAS, veletrgovina in ga-
stro, d.o.o., sedež: Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5498996
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelj: Kožel Jože, Ljubljana, Go-

ce Delčeva 27, vstop 8. 7. 1994, vložek
1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje
pisarniških zapisov; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
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3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli 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; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-

celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
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, 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-

čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 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; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-38925

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04579 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa VEZ, podjetje za posredo-
vanje in organiziranje, vzdrževanje ob-
jektov, d.o.o., Ljubljana, sedež: V Mur-
glah 227, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16461/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5575664
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 311

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 511 Posredništvo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 722 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
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tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39152

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03332 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BEMI, inženiring d.o.o., Iz-
letniška 5, Ljubljana, sedež: Izletniška 5,
1231 Ljubljana, pod vložno št. 1/03555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5357624
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1996:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 171 Priprava in predenje tek-
stilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173
Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 192 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 211 Proizvodnja
vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvod-
nja izdelkov iz papirja in kartona; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
ni obliki; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, par-
fumov in toaletnih sredstev; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 262 Proizvod-
nja neognjevzdržne keramike, razen tiste
za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in tal-
nih 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
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 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; 5170
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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
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; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 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; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 8041 De-

javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92511 Dejavnost knjižnic; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-39169

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00920 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GORIČANE, tovarna pa-
pirja Medvode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča sklep
skupščine z dne 20. 12. 1995 o povečanju
osnovnega kapitala z vložki za 93,750.000
SIT s temile podatki:

Matična št.: 5042291.

Rg-39173

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01424 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GORIČANE, tovarna pa-
pirja Medvode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine z dne 22. 3. 1996 in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5042291
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 7310

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.

Rg-39212

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01614 z dne 7. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27854/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940524
Firma: REBO, založniška hiša, d.o.o.
Skrajšana oblika: REBO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Jacqueline Adriana Ma-

ria Wagner, Nieuwkoop, Noordensweg 60a,
vstop 28. 3. 1996, vložek 735.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hrast Jana, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 5, vstop 28. 3.
1996, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrast Jana, imenovana 28. 3. 1996,
lahko sklepa v imenu družbe pogodbe in
opravlja druga pravna opravila v mejah
pooblastil, ki jih določa skupščina družbe s
sklepom.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-39312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00779 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TAURIS, Podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Barvarska steza
6, sedež: Barvarska steza 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16513/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in zastopnikov
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5875196
Firma: TAURIS – LUNKA IN LUNKA,

trgovina, d.n.o., Ljubljana, Dobrunjska
cesta 2

Skrajšana firma: TAURIS – LUNKA IN
LUNKA, d.n.o., Ljubljana, Dobrunjska
cesta 2

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dobrunjska ce-
sta 2

Ustanovitelja: Lunka Janez, Ljubljana,
Dobrunjska cesta 2, vstop 14. 2. 1995, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Lunka Janja, Nova
Gorica, Cankarjeva 50, vstop 14. 2. 1995,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Jager Tomaž, izstop
14. 2. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jager Tomaž, razrešen 14. 2. 1995; druž-
benik Lunka Janez, imenovan 14. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Lunka Janja, imenovana 14. 2. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0125 Reja drugih živali; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-

čavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 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; 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, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina 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
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 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.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-39884

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00688 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa DAN, družbeno podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje slušno pri-
zadetih ter drugih invalidov, p.o., Ljub-
ljana, sedež: Vojkova 78, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, osnovnega kapita-
la, zastopnikov, ustanoviteljev, člane nad-
zornega sveta ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5700680
Firma: DAN, podjetje za usposabljanje

in zaposlovanje gluhih in naglušnih ter
drugih invalidov, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: DAN, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 605,030.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Ljubljana Beži-

grad, Ljubljana, Linhartova 13, izstop 22. 1.
1996; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 22. 1. 1996, vložek
484,024.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 22. 1. 1996, vložek
60,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 22. 1. 1996, vložek 60,503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Hafner Iztok, Ljubljana, Vošnjako-
va ul. 10, imenovan 22. 1. 1996, kot pomoč-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Destovnik Karl, Ljubljana, Bra-
tovževa ploščad 38, razrešen 15. 6. 1996, in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Pačnik Zmago,
Strniša Marija in Lukančič Mojca, vsi vsto-
pili 22. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-39919

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03962 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GRUDA, export-import,
mednarodno podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, zastopanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, sedež: Tržaška
132, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14518/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5198348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Sulič Dominik, Ljubljana, Petrovi-
čeva ul. 11, razrešen 31. 5. 1995 kot v.d.
direktorja in dne 1. 6. 1995 imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16494 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PIMA, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Leskovškova
4, sedež: Leskovškova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10703/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5659736
Firma: PIMA, trgovina in zastopstva,

d.o.o.
Sedež: 1240 Kamik, Steletova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pirman Lidija, vstop 19.

12. 1990 in Pirman Leon, vstop 15. 5. 1993,
oba Kamnik, Groharjeva 20, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Matjašič Frančišek, izstop 22. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Matjaševič Franjo, razrešen 30. 4.
1993.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 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; 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; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 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); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 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 zračnem
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 drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-40065

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03252 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PANGEA TRADE, marke-
ting in intelektualne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Dolenjska c. 45d, sedež: Dolenjska
cesta 45d, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5793394
Ustanovitelj: Lebar Aleš, Ljubljana, Pot

k ribniku 16, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,585.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Preac Gregor, izstop 23. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
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zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno 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;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, 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; 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; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-

no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 60240
Cestni tovorni promet; 622 Izredni zračni
promet; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74200 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-40075

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04170 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PAM medicas, marketing,
electronics, design, inovations, compu-
ters, agency, service, Ljubljana, Roška ce-
sta 2a, d.o.o., sedež: Roška cesta 2a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02943/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5302528
Firma: PAM medicas, marketing, elec-

tronics, design, inovations, computers,
agency, service, d.o.o.

Skrajšana firma: PAM medicas, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Kajuhov dvor 3
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Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izkorišča-
nje mehanske energije, razen motorjev za
letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, 293 Proizvod-
nja kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvod-
nja drugih strojev za posebne namene; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hi-
drogranja in urejanje voda; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 511 Posredništvo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8042
Drugo izobraževanje; 926 Športna dejavnost;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-40519

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01891 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GILDA, gradbeništvo, pro-
izvodnja, inženiring, trženje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Trg komandanta Staneta 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09922/00
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.: 5436583
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Jošt Emil, Ljubljana,

Glinškova pl. 3, vstop 13. 12. 1990, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo,

povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 015 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 141 Pri-
dobivanje kamnin; 142 Pridobivanje peska
in gline; 145 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 151 Proizvodnja, predelava in
konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih
izdelkov; 152 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih 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; 159
Proizvodnja pijač; 175 Proizvodnja drugih
tekstilij; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kar-
tona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 243 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 267 Obdelava naravnega kamna;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 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; 361 Proizvodnja pohištva; 364 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 366 Druge pre-
delovalne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
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; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 601 Železniški

promet; 602 Drug kopenski 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; 651 Denarno po-
sredništvo; 652 Drugo finančno
posredništvo; 671 Pomožne dejavnosti v fi-
nančnem posredništvu, razen zavarovalniš-
tva in dejavnosti pokojninskih skladov; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v 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; 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; 731 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 745 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 900 Storitve javne higiene; 911
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in stro-
kovnih združenj; 913 Dejavnost drugih orga-
nizacij; 921 Filmska in videodejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev.

Rg-40572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05406 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ROKUS, trženje in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Studenec 2a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5539978
Firma: Založba ROKUS, podjetje za

založništvo in tiskarstvo, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana  firma:  Založba  ROKUS,
d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije.
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Rg-40575

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06122 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27757/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926882
Firma:  KIA  CHRYSLER  MARKE-

TING, zastopanje in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  KIA  CHRYSLER
MARKETING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja Habič Sašo, Ljubljana, Iz-

letniška ulica 3, vstop 8. 1. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Habič Domen, Ljubljana, Dolenjska cesta
34, vstop 8. 1. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habič Sašo, imenovan 8. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, 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; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170

Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejav-
nost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Rg-40598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17208 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa LALA-EUROTECH, d.o.o.,
Ljubljana,  Galerijsko  podjetje,  sedež:
Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5352240
Firma:  LALA,  Galerijsko  podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LALA, d.o.o., Ljub-

ljana

Osnovni kapital: 2,410.000 SIT
Ustanoviteljica: Kenda Lilijana, Ljublja-

na, Celovška cesta 122, vstop 25. 1. 1990,
vložek 2,410.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debe-
lo 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 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; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 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; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 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 de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
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na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina 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; 5231 Dejavnost
lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, 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 cetličarn; 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 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-40639

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08687 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KAM, Trgovina, turizem,
gostinstvo, posredovanje, prevozništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kneza Koclja 20,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498767
Firma: DRAKSLER IN ZUPAN, d.n.o.,

trgovina in storitve, Ljubljana, Kneza
Koclja 20

Skrajšana firma: DRAKSLER IN ZU-
PAN, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Draksler Cvetka, Ljublja-
na, Kneza Koclja 20, vstop 26. 4. 1991,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Zupan Sašo, Litija,
Ul. Solidarnosti 5, vstop 23. 5. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 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; 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; 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; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 701

Poslovanje 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; 744
Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-41313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01036 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SLAK, Ljubljana, pro-
izvodnja, trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gunceljska 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09810/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o. in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5449456
Firma: SLAK in družbenik, Ljubljana,

proizvodnja, trgovina in zastopanje,
d.n.o.

Skrajšana firma: SLAK in družbenik,
Ljubljana, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 102.000 SIT
Ustanovitelja: Slak Alojzij ml., Ljublja-

na, Gunceljska 12, vstop 12. 9. 1990, vlo-
žek 52.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Slak Alojzij st., Ljub-
ljana, Gunceljska 12, vstop 1. 2. 1995, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Slak Alojzij st., imenovan 1. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proiz-
vodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 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; 5164 Trgovina
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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; 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 kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-41392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00508 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TAXUS, založništvo, eko-
nomske storitve in trgovina, d.o.o., Jamo-
va 15, Ljubljana, sedež: Jamova 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17021/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604311
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 732

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41432

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01321 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BRS – AKADEMIK, d.o.o.,
podjetje za založništvo, nasnemavanje,
snemanje audio kaset, CD plošč, servisno
dejavnost, trgovino, uvoz in izvoz, Ljub-
ljana, sedež: Reboljeva 14, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19922/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo deležev,
sedeža, zastopnikov, uskladitev dejavnosti
in spremembo priimka družbenice s temile
podatki:

Matična št.: 5673992
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 6
Ustanovitelja: Bevc Vukoja Simona,

Ljubljana, Reboljeva 14, vstop 8. 10. 1992,
vložek 377.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bevc Robert, Ljubljana, Trebinjska

11, vstop 17. 4. 1994, vložek 1,133.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bevc Vukoja Simona, razrešena
19. 3. 1996; direktor Divjak Ivan, Ljublja-
na, Polje 347, imenovan 20. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom,
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 602 Drug kopenski pro-
met; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
721 Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-42021

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07889 z dne 14. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa DAKOMA, Podjetje za gradbena
in inštalacijska dela, Glinška ul. 9, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Glinška ul. 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09102/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, zastopnika in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5428939
Firma:  DAKOMA  Zepan  in  ostali,

d.n.o., družba za gradbena in inštalacij-
ska dela, Ljubljana, Glinška 9

Skrajšana firma: DAKOMA Zepan in
ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zepan Matjaž Bogdan,
vložek 1,800 SIT in Bajc Alenka, vložek
200 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bajc Alenka, imenovana 12. 5.
1994, zastopa in predstavlja družbo doma in
v tujini neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5272 Popravilo

električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 603 Cevovodni transport; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-42114

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00775 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DIGI* KEY, servisiranje
in računalniški inženiring, p.o., Ljublja-
na, Komenskega 24a, sedež: Komenskega
24a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02030/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284040
Firma: DIGI* KEY, servisiranje in ra-

čunalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Komenskega 24a

Skrajšana firma: DIGI* KEY, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 3,120.000 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA DO

JUNEL, O.SOL.O, izstop 12. 12. 1995; Blat-
nik Marija, Videm-Dobrepolje, Ponikve 79,
vstop 12. 12. 1995, vložek 468.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pečar Vladimir,
Ljubljana, Glinškova ploščad 16, vstop 12.
12. 1995, vložek 468.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pečar Vladimir, Ljubljana,
Glinškova ploščad 16, vstop 12. 12. 1995,
vložek 468.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Adamič Janez, Videm-Dobrepolje,
Ponikve 64, vstop 12. 12. 1995, vložek
468.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Babnik Drago, Ljubljana, Pot na Fužine 49,
vstop 12. 12. 1995, vložek 468.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 12. 12.
1995, vložek 624.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 12. 12. 1996,
vložek 312.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 12. 12. 1995, vložek 312.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-42121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20121 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INTERDESIGN, Inženiring, projek-
tiranje in storitve s področja visokih in
nizkih gradenj, prostorskih ureditev in
opreme prostorov, d.o.o., Ljubljana, Po-
ljanska 5, sedež: Poljanska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, firme, skrajšane firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288975
Firma:  INTERDESIGN,  Inženiring,

projektiranje in storitve s področja viso-
kih in nizkih gradenj, prostorskih uredi-
tev in opreme prostorov, d.o.o.
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Skrajšana firma: INTERDESIGN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Maleševič Jurij, Ljubljana,

Poljanska 5, vstop 24. 8. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

Rg-42281

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00970 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27592/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935776
Firma: EDG, družba za razvijanje pod-

jetništva, d.o.o.
Skrajšana firma: EDG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stolpniška 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Pero, Clover Ave,

44060 Mentor Ohio, vstop 7. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Pero, imenovan 7. 2. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Ko-
želj Ana, Ljubljana, Topniška 70, imenova-
na 7. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Prizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušiko-
vih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih
barv in kitov; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevt-
skih preparatov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-

nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvod-
nja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 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, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih

predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in kr-
mo; 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 me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 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 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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 de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili, in drugimi predmeti za gospodinjstvo;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3832 Št. 52 – 4. IX. 1997

5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42699

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17427 z dne 22. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa KOLPORT, Podjetje za dostavo
publikacij in blaga, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Scopolijeva 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5459583
Firma: KOLPORT, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Šmarje Sap
Skrajšana firma: KOLPORT, d.o.o.,

Šmarje Sap
Sedež: 1293 Šmarje Sap, Tlake 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Borović Branislav, izstop

30. 12. 1994; Borovič Tatjana, Ljubljana,
Scopolijeva 17, vstop 8. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Borovič Tatjana, razrešena 30. 12.

1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Borović
Branislav, razrešen 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili, deli in opremo; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45067

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04368 z dne 9. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa MEPO, mednarodno poslovanje,
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Poljanska c.
16, sedež: Ljubljana, Poljanska c. 16, pod
vložno št. 1/05126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, dejavnosti, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5910374
Firma: MEPO, mednarodno poslova-

nje, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MEPO  Ljubljana,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Bab-

nik 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Križman Aleš, izstop 23. 8.

1995; Železnik Bojan, izstop 23. 8. 1995;
Klemark Anstalt, Vaduz, Kirchstrasse 39,
vstop 23. 8. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Križman Aleš, razrešen 23. 8. 1995; zastopnik
Aljančič Albin, Medvode, Sp. Pirniče 24 g,
imenovan 22. 8. 1995, kot poslovodja ima
možnost razpolaganja s sredstvi družbe, kate-
ra je omejena do višine največ 20.000 SIT;

prokurist Verga Roberto, Cureglia, Via Co-
manacco 5, imenovan 13. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo.

Rg-45068

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04682 z dne 30. 10. 1995
pod št. vložka 1/26936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5915007
Firma: ŽGAJNAR IN PLESTENJAK,

elektronika in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽGAJNAR IN PLE-

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

odgovornostjo
Sedež: Brezovica, Dragomer, V Loki 31
Ustanovitelja: Plestenjak Primož, Ljub-

ljana-Šmartno, Spodnje Gameljne 101, vstop
26. 9. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Žgajnar Primož, Brezovica, V
Loki 31, Dragomer, vstop 26. 9. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Žgajnar Primož, imenovan 26. 9.
1995, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Plestenjak To-
maž, imenovan 26. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 4531 Električne inštalacije; 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 dodat-
no opremo za motorna vozila; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-45071

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04807 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MEDISTAR, Medicinsko
podjetje d.o.o., Bratovževa ploščad 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26537/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5569125
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 514

Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 85122 Specialistična ambu-
lantna dejavnost.
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Rg-45074

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04950 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/27059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918847
Firma: BUCO & COMPANY, podjetje

za trgovino, gostinstvo in prevozništvo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BUCO & COMPANY,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Clevelandska 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nezović Daut, Raduhovce,

Srbija, vstop 28. 9. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
zastopnik Nezović Daut, Ljubljana, Cleve-
landska 25, imenovan 28. 9. 1995, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev; direktorica Nezović Ifeta, Ljubljana,
Clevelandska 25, imenovana 28. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9271 Prireja-
nje iger na srečo.

Rg-45079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05096 z dne 11. 11. 1995
pod št. vložka 1/26989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919100
Firma: SUNA, d.o.o., trgovina
Skrajšana firma: SUNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika:  družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Draveljska 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Čehovin Ljubica, Seža-

na, Ul. I. tankovske brigade 6, vstop 23. 10.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nimani Elida, Priština, Vidov-

danska 32, vstop 23. 10. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nica Nimani Elida, imenovana 23. 10. 1995,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev; direktor Čehovin Eduard, Se-
žana, Ul. I. tankovske brigade 6, imenovan
23. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1995: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo 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, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve prahra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-45080

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05097 z dne 10. 11. 1995
pod št. vložka 1/26985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919754
Firma: SYNCRO, podjetje za trgovino,

inženiring in storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: SYNCRO, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Domžale, Savska cesta 47 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dobnikar Peter, Kamnik,

Mengeška ulica 2, vstop 17. 10. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zajc Primož, Domžale, Mala loka 24,
vstop 17. 10. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dobnikar Peter, imenovan 17. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Zajc
Primož, imenovan 17. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
511 Posredništvo; 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 grad-
benega materiala; 5114  Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
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drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno 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 tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274; Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-45081

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05131 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26977/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5919193
Firma: GASPETI & Co., storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GASPETI & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dol pri Ljubljani, Senožeti 45 B
Ustanovitelja: Gaspeti Peter in Gaspeti

Jožica, oba Dol pri Ljubljani, Senožeti 45
B, vstop 26. 10. 1995, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gaspeti Peter, Dol pri Ljubljani, Se-
nožeti 45 B, imenovan 26. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnica  Gas-
peti Jožica, Dol pri Ljubljani, Senožeti 45B,
imenovana 26. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter imepregniranje
lesa;  2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-

hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 2663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 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 drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ri-
bami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo  z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina 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 mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih 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 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
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MARIBOR

Rg-41041

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00538 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa HIDROMONTAŽA, elek-
tro in splošna montaža, d.o.o., sedež: Gos-
posvetska cesta 84, Maribor, pod vložno
št. 1/00519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajne-
ga postopka ter spremembo firme in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5947057
Firma: HIDROMONTAŽA, elektro in

splošna montaža, d.o.o. - v stečaju
Skrajšana firma: EM HIDROMONTA-

ŽA, d.o.o. - v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-

žičnik Stanislav, razrešen 3. 6. 1996; stečaj-
ni upravitelj Zemljarič Gorazd, Maribor,
Krekova 8, imenovan 3. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-42927

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00708 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  PALOMA  –  SLADKO-
GORSKA TOVARNA PAPIRJA, p.o.,
sedež: Sladki vrh 1, Sladki vrh, pod vlož-
no št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5034639
Osebe, pooblaščene za zastopanje: gen.

dir. Žlebnik Zvezdan, Maribor, Slovenska
36, imenovan 28. 7. 1995, zastopa družbo
kot v.d. generalnega direktorja v okviru de-
javnosti podjetja brez omejitev; gen. dir.
Kranjc Stanko, Zgornja Polskava, Vošnja-
kova ulica 12, imenovan 31. 7. 1995, zasto-
pa družbo kot pomočnik generalnega direk-
torja za komercialno področje v mejah poob-
lastil v.d. generalnega direktorja; gen. dir.,
Angelovski Darinka, Maribor, Knafelčeva
32, imenovana 15. 4. 1996, zastopa družbo
kot pomočnica generalnega direktorja za in-
formacijsko in finančno področje v mejah
pooblastil v.d. generalnega direktorja.

Rg-42956

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00766 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  PALOMA  –  SLADKO-
GORSKA TOVARNA PAPIRJA, p.o., se-
dež: Sladki vrh 1, Sladki vrh, pod vložno
št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbenega podjetja
v družbo z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5034639
Firma: PALOMA – SLADKOGORSKA

TOVARNA PAPIRJA, d.o.o.
Skrajšana firma: PALOMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,332.336.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 14. 6. 1996, vložek 1.332.336.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žlebnik Zvezdan, Maribor, Sloven-
ska 36, imenovan 14. 6. 1996. Pri sklepa-
nju, odpovedovanju ali spreminjanju kakr-

šnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja, pri najemanju kreditov ali
posojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM, pri dajanju posojil drugim fizičnim
ali pravnim osebam ter odobravanje komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost 100.000
DEM, pri najemanju ali dajanju garancij,
poroštev, hipotek in drugih oblik zavaro-
vanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
50.000 DEM, pri prodaji, dajanju ali prev-
zemu v zakup sredstev, ki po svoji vredno-
sti presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM, pri investicijah, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 30.000 DEM, pri ustanavljanju
družb-hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe, pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb, prodaja deležev/delnic katereko-
li družbe, potrebuje direktor predhodno pi-
sno soglasje skupščine družbe; Angelovski
Darinka, razrešena 22. 7. 1996; Kranjc Stan-
ko, razrešen 22. 7. 1996.

Rg-44472

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00685 z dne 6. 8. 1996 pod
št. vložka 1/09876/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943612
Firma: RUMPF IN DRUGI, trgovina

in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RUMPF IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gregorčičeva ulica 29a
Ustanovitelja: Rumpf Karl, trgovec in

Rumpf Eveline, oba iz 8410 Wildon, Av-
strija, Neudorf 2a, vstopila 31. 5. 1996, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Rumpf Karl, 8410 Wildon, Avstrija,
Neudorf 21, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Rumpf Eveline, 8410 Wildon,
Avstrija, Neudorf 2a, zastopa družbo brez
omejitev; prokurit Grgić Dragan, Maribor,
Gregorčičeva ulica 17, vsi trije imenovani
31. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7440 Ekonomsko propagiranje;

ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-45709

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00729 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09976/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

 Matična št.: 5948096
Firma: SGP KOGRAD-GOMB-IGEM,

gradbeno podjetje Maribor, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Preradovičeva ulica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SGP Kograd, Dravograd,

podjetje industrija gradbenega materiala in
elementov, d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu,
Selovec 83, vstop 2. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pinter Marjan, Maribor, Meznaričeva
2, imenovan 2. 7. 1996, vse posle lahko
sklepa le s predhodnim soglasjem skupšči-
ne družbe.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo,
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 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;
4532 Izolacijska 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
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tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje;

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-46446

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00309 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIKENI, podjetje za trgo-
vino, posredovanje in finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Vetrinjska 8, Maribor, pod
vložno št. 1/04100/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti, družbene pogodbe in uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5822211
Firma: MIKENI, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, posredovanje in promet z
nepremičninami, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2741 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 3350 Proizvodnja ur; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 6110 Pomorski
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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.

Rg-46511

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00512 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/19 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
Univerze s temile podatki:

Matična št.: 5946867
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Pravna fakulteta, Center za pravno izo-
braževanje

Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru,

Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995,
odgovornost: 04 ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ram-
šak Franci, Hoče, Irgoličeva ulica 25, ime-
novan 2. 6. 1995, zastopa inštitut kot pred-
stojnik inštituta z omejitvijo, da ne more
razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
7411 Pravno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 8030 Višješolsko in visokošolsko izo-
braževanje; visokošolsko izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje.

Rg-46512

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00513 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/18 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
Univerze s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,
Pravna fakulteta, Pravno zgodovinski in-
štitut

Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru,

Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995,
odgovornost: 04 ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oj-
nik Stanko, Maribor, Tyrševa 14, imenovan
22. 6. 1995, zastopa inštitut kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7411 Pravno svetovanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-46513

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00514 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/17 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
Univerze s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,
Pravna fakulteta, Inštitut za delovna
razmerja in socialno varnost

Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru,

Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-
vak Mitja,Ljubljana, Gradišče 8, imenovan
22. 1. 1995, zastopa inštitut kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 7230 Obdelava po-
datkov; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju humanistike; 7411 Pravno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.14 se dopiše razen arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-46516

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00517 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/14 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
Univerze s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,
Pravna fakulteta, Inštitut za civilno,
primerjalno in mednarodno zasebno
pravo

Pravnoorg. oblika: inštitut
Sedež: Maribor, Mlinska ulica 9
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru,

Maribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995,
odgovornost: 04 ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:Geč-
Korošec Miroslava, Maribor, Za tremi rib-
niki 36, imenovana 22. 6. 1995, zastopa
inštitut kot predstojnica inštituta z omeji-
tvijo, da ne more razpolagati z nepremični-
nami.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 7230 Obdelava po-
datkov; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7411 Pravno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.14 se dopiše razen arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-47482

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00599 z dne 4. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENSKO NARODNO
GLEDALIŠČE  MARIBOR,  p.o.,  sedež:
Slovenska ulica 27, Maribor, pod vložno
št. 1/00397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5053315
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jur-

gec Stane, razrešen 30. 9. 1996; Rafolt Blaž,
Ruše, Ulica osvobodilne fronte 10, imeno-
van 27. 9. 1996, zastopa  kot upravnik SNG
v Mariboru za dobo petih let z omejitvijo,
da pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji
nepremičnin mora predhodno v skladu s sta-
tutom pridobiti soglasje ustanovitelja; za
sklepanje pogodb o nakupu in prodaji dru-
gih osnovnih sredstev je potrebno soglasje
gledališkega sveta za posle, ki presegajo
vrednost 10,000.000 SIT.

Rg-47484

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01068 z dne 4. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AGROING, svetovalno, sto-
ritveno, proizvodno, trgovinsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ob gozdu 19, Ruše, pod vlož-
no št. 1/03396/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
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kov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5450942
Firma: AGROING, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Ustanovitelja: Mauko Ivan, Ruše, Ob

gozdu 19, vstopil 10. 12. 1990, vložil
751.000 SIT; Frangeš Miloš, Ruše, Vrtna
ulica 18, vstopil 24. 4. 1996, vložil 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mauko Ivan, Ruše, Ob gozdu 19, imeno-
van 10. 12. 1990, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Frangeš Miloš, Ruše, Vrtna
ulica 18, imenovan 24. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1996: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 8022 Srednješolsko teh-
niško in poklicno in strokovno izobraževa-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47487

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01163 z dne 24. 10. 1996
pod št. vložka 1/10020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981336
Firma: KNEZ INN, družba za storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KNEZ INN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva uli-

ca 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knez Igor, Maribor,

Gosposvetska 27c, vstopil 1. 10. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Igor, Maribor, Gosposvetska
27c, imenovan 1. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in  periodike;
2215 Drugo založništvo; 2111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6110 Pomorski promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost 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 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-47491

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00203 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENSKO NARODNO
GLEDALIŠČE MARIBOR, p.o. sedež:
Slovenska ulica 27, Maribor, pod vložno
št. 1/00397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika ter dejavno-
sti in uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5053315
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Paj-

nik Teobald, razrešen 14. 5. 1996; Jurgec
Stane, Selnica ob Dravi, Mariborska cesta
81c, imenovan 15. 5. 1996, zastopa kot v.d.
upravnik SNG z omejitvijo, da pri sklepa-
nju pogodb o nakupu in prodaji nepremič-
nin mora predhodno v skladu z statutom
pridobiti soglasje ustanovitelja: za sklepa-
nje pogodb o nakupu in prodaji drugih os-
novnih sredstev je potrebno soglasje gleda-
liškega sveta za posle, ki presegajo vred-
nost 10,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Rg-47494

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00157 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  MAWIN,  trgovsko,  pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Lesičjakova ulica 3, Maribor, pod
vložno št. 1/08819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova
firme, družbenika, zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5797494
Firma: MAWIN, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: Maribor, Raičeva ulica 4
Ustanovitelja: Bećiri Mile, Maribor,

Raičeva ulica 4, vstopil 15. 2. 1996, vložil
1,691.077 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dibrani Djuljijan, izstopil 15. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Di-
brani Djuljijan, razrešen 15. 2. 1996; direk-
tor Bećiri Mile, Maribor, Raičeva ulica 4,
imenovan 15. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-47529

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01123 z dne 5. 11. 1996 pod
št. vložka 1/10023/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5980976
Firma: BONAMY – ANTE BILIĆ IN

DRUGI, turizem in gostinstvo, d.n.o.
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Skrajšana  firma:  BONAMY  –  ANTE
BILIĆ IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Cankarjeva 10
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Korenjak Dragica, or-

ganizator dela, Maribor, Borštnikova ulica
37; Bilić Ante, gimnazijski maturant, Mari-
bor, Kardeljeva cesta 57 in Skrbiš Marjan,
strojni tehnik, Maribor, Hrvatska 11, vsi
vstopili 18. 9. 1996, vložili po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Korenjak Dragica, Maribor,
Borštnikova ulica 37, zastopa družbo brez
omejitev; družbenik Bilić Ante, Maribor,
Kardeljeva cesta 57, zastopa družbo brez
omejitev; družbenik Skrbiš Marjan, Mari-
bor, Hrvatska 11, zastopa družbo brez ome-
jitev, vsi imenovani 18. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1996: 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-47546

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01025 z dne 7. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Ma-
ribor, p.o., sedež: Dalmatinska ulica 1,
Maribor, pod vložno št. 1/00046/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vpis pravnih
posledic lastninskega preoblikovanja ter
spremembo firme, zastopnikov in vpis čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5050391
Firma: BODOČNOST, podjetje za re-

habilitacijo in zaposlitev invalidov, Ma-
ribor, d.d.

Skrajšana firma: BODOČNOST MARI-
BOR, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 79,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
7,900.000 SIT; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ma-
ribor, Kolodvorska ulica 15, vložek
7,900.000 SIT; Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova ulica 28, vložek 15,800.000 SIT;
udeleženci interne razdelitve, 15,800.000
SIT; udeleženci notranjega odkupa
31,600.000 SIT, vsi vstopili 10. 10. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sisinger Milena, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 12c, imenovana 15. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Vajzman Bojan, Maribor, Besed-
njakova 2, imenovan 2. 10. 1996; Lesjak
Irena, razrešena 2. 10. 1996.

Člani nadzornega sveta: Čobec Vladi-
mir, Panikvar Jože, Štiberc Franc, Sečnik
Jože in Drobnič Janez, vsi vstopili 11. 10.
1995.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo številka: LP 00534/00763-1996/NGT z
dne 21. 8. 1996.

Rg-30002

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06059 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/09734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5775981
Firma: BM INTERNATIONALE EIN-

KAUFSBERATUNG, podjetje za trgov-
sko svetovanje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  BM  INTERNATIO-
NALE EINKAUFSBERATUNG, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska Bistrica, Titova 50
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Walzel Besser Leopold,

Wernberg A 9241, Avstrija, Wernberg 20,
vstop 24. 3. 1992, vložek 1,206.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Moschitz Karl
Heinz, Saaldorg 9240 Avstrija, Saaldorf 22
in Veber Milan, Slovenska Bistrica, Vinar-
ska ulica 5, oba vstopila 27. 12. 1994, vloži-
la po 150.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; BM INTERNATIONALE
EINKAUFSBERA-TUNG GmbH, izstop 27.
12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Wal-
zel Besser Leopold, Wernberg A 9241, Av-
strija, Wernberg 20, imenovan 24. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ve-
ber Milan, Slovenska Bistrica, Vinarska uli-
ca 5, imenovan 27. 12. 1994.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vlož-
no številko 1/17474/00 in sicer kot: BM
INTERNATIONALE EINKAUFSBERA-
TUNG, podjetje za trgovinsko svetovanje,
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Dvoržakova
11.

Rg-32721

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00009 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VABIČ, trgovska in stori-
tvena družba, d.o.o., sedež: Dragonjeva
ulica, Paviljon II, Maribor, pod vložno št.
1/08877/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5796431
Firma:  VABIČ,  trgovina  in  storitve,

d.o.o.
Sedež: Maribor, Radvanjska cesta 100
Ustanoviteljica: Vabič Marija, Maribor,

Sokolska 18, vstop 16. 9. 1993, vložek
2,124.864 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-

no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-31517

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01509 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MINERAL TRADE, pod-
jetje za trgovino in storitve, mednarodno
zastopanje, konsulting ter marketing,
d.o.o., sedež: Falska cesta 42, Ruše, pod
vložno št. 1/07036/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5684137
Ustanoviteljica: Košat Ljubica, Ruše,

Falska cesta 42, vstop 16. 11. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miuc Maksimiljan, izstop 14. 2. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Miuc
Maksimiljan, razrešen 14. 2. 1994; direkto-
rica Košat Ljubica, Ruše, Falska cesta 42,
imenovana 16. 11. 1992, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-38143

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01465 z dne 1. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09825/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929563
Firma: PROPREA, družba za promet z

nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: PROPREA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Dušana Mravljaka 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Popoušek Peter, Maribor,

Dušana Mravljaka 21, vstop 1. 12. 1995,
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vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Popoušek Peter, zastopa družbo posa-
mično brez omejitev; prokuristka Šverko Se-
nja, Maribor, Dušana Mravljaka 21, oba
imenovana 1. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-39709

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00225 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BM INTERNATIONALE
EINKAUFSBERATUNG, podjetje za tr-
govsko svetovanje, d.o.o., sedež: Titova
50, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/09734/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova, družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti, uskladi-
tev s standardno klasifikacijo in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5775981
Firma: BM INTERNATIONALE EIN-

KAUFSBERATUNG, družba za trgovsko
svetovanje in druge storitve, d.o.o.

Sedež:  Slovenska  Bistrica,  Vinarska
ulica 9

Ustanovitelja: Walzel Besser Leopold,
Wernberg A 9241 Avstrija, Wernberb 20,
vstop 24. 3. 1992, vložek: 1,357.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Veber Milan,
Slovenska Bistrica, Vinarska ulica 5, vstop
27. 12. 1994, vložek 150.800 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Moschitz Karl Heinz,
izstop 15. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 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; 50401Trgovina 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,
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 debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Druga trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-

govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje Tehnični preizkusi in anali-
ze; 7440 Ekonomsko propagiranje Ekonom-
ska propaganda; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.;

Dejavnost: družba v okviru dejavnosti
pod šifro: 5118 ne sme opravljati posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov;
7414 ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja pri pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-42935

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01407 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ADI & PETER, trgovina,
storitve, d.o.o., sedež: Studenice 24, Polj-
čane, pod vložno št. 1/07974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa
zastopnika in zastopnikov, uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5750385
Sedež: Slovenska Bistrica, Cankarjeva

ulica 9
Osnovni kapital. 1,517.291,43 SIT
 Ustanovitelja: Stare Adrijan, Slovenska

Bistrica, Cankarjeva ulica 9 in Pečnik Peter,
Poljčane, Studenice 26, oba vstopila 25. 3.
1993, oba vložila po 758.645,72 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stare Andrijan, Slovenska Bistrica, Can-
karjeva ulica 9, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Pečnik Peter, Poljčane, Stu-
denice 26, oba imenovana 22. 11. 1995.
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Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 1561
Mlinarstvo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji 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; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 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 slad-
korjem, 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na 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, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina 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, 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, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih 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 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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 barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejav-

nosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-42964

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00815 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa M & A ANDREJ GOSAK
IN MILIVOJE KRSTIČ, proizvodnja, tr-
govina in posredovanje, d.n.o., sedež: No-
vo naselje 17, Pekre-Limbuš, Bistrica ob
Dravi, pod vložno št. 1/09898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5944414
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 5262 Tr-

govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-42971

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00796 z dne 16. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09927/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947987
Firma: FEWI, proizvodnja, trgovina,

storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FEWI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, V Prelogih 4
Osnovni kapital: 1,875.043 SIT
Ustanovitelja: Ferk Aleksandra, Maribor,

V Prelogih 4, vložek 1,125.000 SIT, Wierz-
galla Rainer Berthold, Rietberg 33397 Nem-
čija, Steinstrasse 6, vložek 750.043 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ferk Aleksandra, Maribor, V Pre-
logih 4, imenovana 1. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5274
Druga popravila, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje Tehnični preizkusi in analize.

Dejavnost: pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjal-
nic; pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-45720

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01026 z dne 18. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki.
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Matična št.: 5968135
Firma:  KONSIGNACIJA,  družba  za

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KONSIGNACIJA,

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

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ekartova ulica 9
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lešnik Marija, Miklavž na

Dravskem polju, Ekartova ulica 9 in Ploj
Srečko, Šentilj v Slovenskih goricah, Šen-
tilj 117b, oba vstopila 28. 8. 1996, oba vlo-
žila po 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lešnik Marija, Miklavž na Dravskem
polju, Ekartova ulica 9, direktor Ploj Sreč-
ko, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj
117b, oba imenovana 20. 8. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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,
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 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 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, 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 hišnim 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; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 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; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb, 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-46429

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01138 z dne 30. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09999/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma:  KOLPING,  družba  za  pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Gledališka ulica 4
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Kopling društvo Maribor,

Maribor, Gledališka ulica 4, vstop 3. 6.
1996, vložek 1,800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bombek Peter, Maribor, Ulica Staneta
Severja 14, zastopa družbo brez omejitev,
prokurist, Šauperl Andrej, Pekre-Limbuš,
Vrhovdolska pot 18, oba imenovana 3. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2442 Proizvodnja farmacevtskih prepa-
ratov; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
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javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alernativne oblike zdravljenja, 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-46449

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom  Srg št. 96/00922 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Trgovsko in storitveno pod-
jetje ECU, d.o.o., sedež: Ulica Pariške ko-
mune 27, Maribor, pod vložno št.
1/05107/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova firme, os-
novnega kapitala, naslova ustanovitelja in
zastopnika, dejavnosti, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5583667
Firma: ECU, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Razlagova 22
Osnovni kapital:1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Koželj Ivan, Šentilj v Slo-

venskih goricah, Šentilj v Slovenskih gori-
cah 69b, vstop 21. 1. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
želj Ivan, Šentvilj v Slovenskih goricah,
Šentilj v Slovenskih goricah 69b, imenovan
21. 1. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi

izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-46457

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00397 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LARISA, trgovsko, gostin-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Podigrac 6, Zgornja Kungota pod vložno
št. 1/04590/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, družbene pogodbe, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5550351
Firma: LARISA-PARTLIČ & CO., tr-

govko, gostinsko in storitveno podjetje,
d.o.o.

Skrajšana firma: LARISA-PARTLIČ &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Partlič Alojz, trgovec in
Partlič Dobri, delavec, oba Zgornja Kungo-
ta, Podigrac 6, vstopila 3. 4. 1996, oba vlo-
žila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Partlič Alojz in družbenik Partlič Do-
bri, oba Zgornja Kungota, Podigrad 6, oba
imenovana 3. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, 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; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 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 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
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z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 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; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-46472

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01075 z dne 7. 10. 1996 pod
št. vložka 1/10007/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968259
Firma: IMPULSE MGM, proizvodnja,

trgovina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  IMPULSE  MGM,

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

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ulica Svobode 71
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Badaczewski Andrzej

Zbigniew, Wroclaw 53236 Poljska, Gra-

biszynska 311-3, vstop 26. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Švaj-
ger Ferdinand, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 68, imenovan 26. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 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; 2242 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 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; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 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, 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-
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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; 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); 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstrvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-

dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-46475

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00438 z dne 2. 10.1996 pri
subjektu vpisa FMN, finance, manage-
ment, naložbe, d.o.o., sedež: Kidričeva 16,
Lenart v Slovenskih goricah, pod vložno
št. 1/05640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, zastopnikov, uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5624304
Firma: FMN, družba za trgovino in sto-

ritve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Loška 13
Osnovni kapital: 48,647.817 SIT
Ustanovitelji: INTERKONTRAKT,

d.o.o., Maribor, Ulica heroja Bračiča 14,
vložek 500.000 SIT in Potočnik Anton ml.,
Zgornja Polskava, Pohorskega bataljona
45a, vložek 1,340.540 SIT, oba vstopila 22.
5. 1991, odgovornost: ne odgovarjata; Po-
točnik Julka, Zgornja Polskava, Pohorskega
bataljona 45, vložek 1,392.927 SIT; Potoč-
nik Peter, Pragersko, Spodnja Polskava 215,
vložek 300.000 SIT, Potočnik Arsevski Mi-
ra, Zgornja Polskava, Ul. Pohorskega bata-
ljona 45a, vložek 653.000 SIT; Šošter Mari-
ja, Pragersko, Leskovec 45, vložek 300.000
SIT, vsi vstopili 11. 12. 1992, odgovornost:
ne odgovarjajo; Denora, Handelsgesellsc-
haft m.b.H, Leitring 8430 Avstrija, Marbur-
gerstrasse 67, Leibnitz, vstop 14. 7. 1993,
vložek 44,011.350 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Potočnik Anton st., Zgornja Pol-
skava, Pohorskega bataljona 45, vstop 11.
12. 1992, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Potočnik Anton ml., Zgornja Polska-
va, Pohorskega bataljona 45a, imenovan 22.
5. 1991, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Potočnik Peter, Pragersko, Spodnja
Polskava 215, imenovan 17. 4. 1996; pro-
kuristka Potočnik Arsevski Mira, Maribor,
Tyrševa 24; prokurist Novinec Ciril, Mari-
bor, Petrovičeva 30, oba imenovana 7. 12.
1993, zastopata družbo z omejitvijo, da ne
moreta opravljati poslov, ki se nanašajo na
odtujitev ali obremenitev nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
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; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-46477

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01179 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa HUMAR, storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Na Gomili 19, Miklavž
na  Dravskem  polju,  pod  vložno  št.
1/05970/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti, zastop-
nikov, akta o ustanovitvi in uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5627010
Firma: HUMAR, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Humar Matjaž, Miklavž na Dravskem
polju, Na Gomili 19, imenovan 16. 6. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; Humar Dani-
ca, razrešena 3. 10. 1996; prokuristka Čepin
Metka, Maribor, Tančeva ulica 9, imenova-
na 3. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 53 – 4. IX. 1997 Stran 3845

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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; 5522 Storitve kampov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-

penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
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.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-46492

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00669 z dne 17. 10. 1996 pri
subjektu vpisa CETRA, podjetje za trgo-
vino v domačem in zunanjetrgovinskem
poslovanju, proizvodnja, storitve, inžene-
ring, d.o.o., sedež: Prešernova 1, Mari-
bor, pod vložno št. 1/08956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5822254
Ustanovitelji: Košuta Tatjana, Portorož,

Letoviška 37a in Pipan Igor, Maribor, Sad-
jarska 3b, oba vstopila 8. 7. 1993, oba vloži-
la po 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; ITC, d.o.o., Kranj, Kranj, Ljubljan-
ska cesta 24a, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46493

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00984 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/10014/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968275
Firma: MARKING TG, tržne gradnje,

d.o.o.
Skrajšana firma: MARKING TG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Marjana, Maribor,

Gregorčičeva ulica 29b in Heričko Avgust,
Kamnica,  Cesta v Rošpoh 129, oba vstop 2.
8. 1996, oba vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gajšek Marjana, Maribor, Gregorči-
čeva ulica 29b, zastopa družbo brez omeji-
tev, prokurist Heričko Avgust, Kamnica, Ce-
sta v Rošpoh 129, oba imenovana 2. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
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 urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-46497

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01060 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/10015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968143
Firma:  ARDI  BAJRAKTARAJ  &

COM., proizvodnja, gradbeništvo, trgo-
vina in posredovanje, d.n.o.

Skrajšana  firma:  ARDI  BAJRAK-
TARAJ & COM., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Ruška 99c
Ustanovitelji: Bajraktaraj Avdi, matema-

tični tehnik, Maribor, Obrežna 81 in Baj-
raktaraj Avni, metematični tehnik, Maribor,
Ruška 99c, oba vstop 29. 8. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik: Bajraktaraj Avdi, Maribor, Obrežna
81 in družbenik Bajraktaraj Avni, Maribor,
Ruška 99c, oba imenovana 29. 8. 1996, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost. vpisana 17. 10. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna 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;
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
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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; 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; 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-46514

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00515 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/16 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,
pravna fakulteta, inštitut za javno upra-
vo in narodne skupnosti

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Grafenauer Božo, Fram, Fram 97a, ime-

novan 22. 6. 1995, zastopa družbo kot pred-
stojnik inštituta z omejitvijo, da ne more
razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-

jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7411 Pravno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7512 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-
nega zavarovanja; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Dejavnost: pod šifro K 74.14 se dopiše
razen arbitraže in posredovanje v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-47467

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01192 z dne 22. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa F.A. MAIK, transport, or-
ganizacija, frizerstvo, izvoz-uvoz, d.o.o.,
sedež: Zgornja Voličina 75b, Voličina, pod
vložno št. 1/06139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5664969
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov,
9303 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-47468

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00504 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/32 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za strojništvo, inštitut za kon-
strukterstvo in gradnjo strojev

Prvanoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Smetanova 17
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rak

Inoslav, Maribor, Tekstilska 2, imenovan
22. 6. 1995, zastopa družbo kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje Visokošolsko
izobraževanje.

Rg-47469

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00503 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/33 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za strojništvo, raziskovalni inšti-
tut za strojništvo

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jeler

Slava, Maribor, Ulica I. internacionale, ime-
novana 22. 6. 1995, zastopa družbo kot pred-
stojnica inštituta z omejitvijo, da ne more
razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; visokošolsko
izobraževanje.

Rg-47470

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00502 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/34 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Matična št.: 5944511
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-

kulteta za kemijo in kemijsko tehnologi-
jo, inštitut za kemijske raziskave

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Knez

Žejko, Maribor, Wilsonova ulica 15, ime-
novan 22. 6. 1995, zastopa družbo kot pred-
stojnik inštituta z omejitvijo, da ne more
razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje Visokošolsko
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-47471

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00521 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/35 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za organizacijske vede, inštitut za
organizacijo in management

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Kranj, Prešernova ulica 11
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lju-

bič Tone, Žabnica , Sr. Bitnje, imenovan
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22. 6. 1995, zastopa družbo kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje Tehnični preiz-
kusi in analize.

Dejavnost: pod šifro K 74.14 se dopiše
razen arbitraže in posredovanje v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-47472

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01051 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VARISTA, podjetje za pro-
izvodnjo elektronskih komponent, d.o.o.,
sedež: Ulica Eme Starovasnik 10, Poljča-
ne, pod vložno št 1/03011/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5427843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bra-

čič Miloš, razrešen 28. 11. 1995; direktor
Kuzma Štefan, Ljubljana, Vinje 76, imeno-
van 6. 5. 1996, zastopa družbo z omejitvijo,
da mora imeti soglasje za: sklepanje, odpo-
ved ali spreminjanje kakršnekoli pogodbe
ali izvajanje pravnih poslov izven okvira
rednega in običajnega teka poslovanja druž-
be: najemanje kreditov in posojil, katerih
vrednost glavnice presega znesek tolarske
protivrednosti 10.000 DEM; dajanje posojil
drugim fizičnim ali pravnim osebam, kate-
rih vrednost glavnice presega znesek tolar-
ske protivrednosti 10.000 DEM, ter odobra-
vanje komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 10.000 DEM; prodaja, dajanje ali prev-
zem v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
10.000 DEM; ustanavljanje družb-hčera,
predstavništev ali poslovnih enot družb; na-
kup deleža-delnic drugih podjetij, prodaja
deleža delnic družbe-hčera.

Rg-47473

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01104 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GRIL COMMERCE, druž-
ba za trgovino in posredovanje, d.o.o., se-
dež: Kraigherjeva 19a, Lenart v Sloven-
skih goricah, pod vložno št. 1/08992/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5818346
Firma: OEL-TOP, posredovanje, trgo-

vina, gostinstvo, promet, svetovanje, dru-
ge poslovne dejavnosti, d.o.o.

Skrajšana firma: OEL-TOP, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Severja 5
Ustanovitelj: Boltauzer Žarko, Piran,

Obala 97, Lucija, vstop 16. 9. 1996, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grl Suzana, izstop 16. 9. 1996.

Rg-47474

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01147 z dne 22. 10. 1996
pri subjektu vpisa JUDIKS, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
prvih žrtev 28, Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/03653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah
in standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5970130
Firma: JUDIKS, družba za trgovino,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica bratov Greifov 36
Osnovni kapital:1,5000.600 SIT
Ustanoviteljici: Ditinger Slavica in Di-

tinger Jure, oba izstop 24. 9. 1996; Vogrin
Janja, Maribor, Ulica bratov Greifov 36, vlo-
žek 1,490.600 SIT in Muršec Natalija, Spod-
nji Duplek, Zgornji Duplek 33č, obe vstop
24. 9. 1996, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Di-
tinger Slavica, razrešena 24. 9. 1996, direk-
torica Vogrin Janja, Maribor, Ulica bratov
Greifov 36, imenovana 24.9. 1996, zastopa
družbo  brez omejitev;  Ditinger  Jure,  raz-
rešen 14. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
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;
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; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti, pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-47475

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01130 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GORO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Sprehajalna pot 7, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, osnovnega kapitala, dejavnosti, uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5735408
Sedež: Maribor Pekrska cesta 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Godina Robert, Maribor,

Sprehajalna pot 7, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
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nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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-
nim 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 kovin-
skimi izdelki; 52462 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 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 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo, 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne 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 prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-

nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 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-
žersvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.;

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost menjalnic
in zastavljalnic, pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti, pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-47477

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01129 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/09887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944317
Firma: OSVALD & OSVALD, pro-

izvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.n.o.

Skrajšana firma: OSVALD & OSVALD,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lovrenc na Pohorju, Maribor-
ska cesta 88

Ustanovitelja: Osvald Jožef, inženir le-
sarstva in Osvald Elizabeta, ekonomski teh-
nik, oba Lovrenc na Pohorju, Mariborska
cesta 88, vstop 17. 9. 1996, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Osvald Jožef in družbenica Osvald
Elizabeta, Lovrenc na Pohorju, Mariborska
cesta 88, oba zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo, 5212 Trgovina na drobno v drugih
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nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-47478

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00505 z dne 18. 10 1996 pod
št. vložka 1/00857/30 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev inštituta uni-
verze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za strojništvo, inštitut za energe-
tiko in procesno strojništvo

Pravnoorg. oblika: inštitut.
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šker-

get Leopold, Maribor, Jenkova 36, imeno-
van 22. 6. 1995, zastopa družbo kot pred-
stojnik inštituta z omejitvijo, da ne more
razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje Visokošolsko
izobraževanje.

Rg-47479

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00506 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/29 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki: Firma:
UNIVERZA V MARIBORU, fakulteta za
strojništvo, inštitut za proizvodno stroj-
ništvo

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Ustranovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šo-

star Adolf, Maribor, Iztokova 39, imenovan
22. 6. 1995, zastopa družbo kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje Visokošolsko
izobraževanje.

Rg-47480

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00507 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/28 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za strojništvo, inštitut za tekstilno
kemijo

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17

Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-
ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jeler
Stanislava, Maribor, Ulica I. internacionale
22, imenovana 22. 6. 1995, zastopa družbo
kot predstojnik inštituta z omejitvijo, da ne
more razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje Tehnični
preizkusi in analize; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje Visokošolsko
izobraževanje.

Rg-47481

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00711 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GLEMA, podjetje za pro-
izvodnjo, tehnične in finančne storitve,
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., se-
dež: Na Trebeže 22, Orehova vas-Slivnica
pod vložno št. 1/03077/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov in poslovnega deleža, dejav-
nosti, družbene pogodbe in uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5425395
Firma: GLEMA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Ustanovitelja: Meglič Vladko, Orehova

vas-Slivnica, Kovaška ulica 21, vstop 22.
10. 1990, vložek 1,145.713,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Meglič Cvetko, Ore-
hova vas-Slivnica, Na Trebeže 22, vstop 28.
2. 1992, vložek 1,145.713,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Glavič Herbert, izstop
12. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gla-
vič Herbert, razrešen 12. 7. 1996; direktor
Meglič Vladko, Orehova vas-Slivnica, Ko-
vaška ulica 21, imenovan 12. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk, 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila: proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno 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.

Dejavnost: pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-47486

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01205 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/10002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5980895
Firma: FEROTERM STADLER, druž-

ba za proizvodnjo toplovodnih naprav,
trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: FEROTERM STAD-
LER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Selnica ob Dragi, Mariborska
cesta 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kline Franc, Slovenska Bi-

strica, Trnovec 8, vstop 10. 10. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Klemenc Iztok, Ruše, Vorohova 20, Bi-
strica ob Dravi, imenovan 10. 10. 1996, ome-
jitev poslovanja, da samostojno sklepa prav-
ne posle do višine 5,000.000 SIT, za sklepa-
nje poslov nad 5,000.000 SIT je potrebno
pismeno soglasje družbenika Franca Klineta.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev, 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Dejavnost: pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-47488

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01077 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PROJEKTIVNO TEHNO-
LOŠKI BIRO, p.o., sedež: Slovenska 33,
Maribor, pod vložno št. 1/01381/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vpis pravnih
posledic lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti, uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5143691
Firma: PTB PROJEKTIVNO TEHNO-

LOŠKI BIRO, d.o.o.
Skrajšana firma: PTB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 14,720.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja in Slo-
venski odškodninski sklad, oba Ljubljana,
oba vložek 1,472.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Ljubljana,
vložek 2,944.000 SIT, Perhavec Goran, Ma-
ribor, Cesta Proletaskih brigad 64, vložek
157.000 SIT, Žnidaršič Slavica, Maribor,
Ulica Staneta Severja 20, vložek 179.000
SIT, Joksovič Danica, Maribor, Ulica Ar-
nolda Tovornika 8, vložek 160.000 SIT, Te-
ment Lojze, Spodnji Duplek, Šolska pot 8,
vložek 154.000 SIT, Richter Dušan, Mari-
bor, Klinčevih 8, vložek 77.000 SIT; Žužek
Ivan, Bled, Pod skalo 6, vložek 6,033.000
SIT; Perhavec Alojz, Maribor, Cesta Prole-
tarskih brigad 64, vložek 205.000 SIT;
Dvornik Karolina, Ruše, Toledova ulica 37,
vložek 103.000 SIT; Dvornik Daniela, Ru-
še, Toledova ulica 37, vložek 154.000 SIT;
Namestnik Štefanija, Selnica ob Dragi,
Zgornja Selnica 83, vložek 102.000 SIT;
Novak Avgust, Maribor, Popovičeva 3, vlo-
žek 102.000 SIT; Goja Albin, Šmarje pri
Kopru, Košabona 9, vložek 205.000 SIT;
Goja Denis, Portorož, Šolska ulica 6, vlo-
žek 128.000 SIT; Jeglič Aleks, Radovljica,
Linhartov trg 26, vložek 48.000 SIT; Jeglič
Karin, Radovljica, Linhartov trg 26, vložek
51.000 SIT, Menčak Jožefa, Lesce, Dežma-
nova 4, vložek 205.000 SIT; Žužek Klara,
Slovenske Konjice, Kajuhova 2, vložek
154.000 SIT; Žužek Jaka, Slovenske Konji-
ce, Kajuhova 4, vložek 51.000 SIT; Menčak
Matevž, Ljubljana, Vojkova cesta 85, vlo-
žek 51.000 SIT; Menčak Ana, Radovljica,
Gradnikova cesta 103, vložek 205.000 SIT;
Jeglič Borivoj, Radovljica, Linhartov trg 26,
vložek 154.000 SIT; Simonetič Suzana, Ra-
dovljica, Linhartov trg 26, vložek 154.000
SIT, vsi vstop 14. 6. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žužek Ivan, Bled, Pod skalo 6, ime-
novan 14. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih 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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično  in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost, 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov, 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Lastninskso preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, Kotnikova 28 pod številko LP
00708/01233-1996/BJ z dne 5. 9. 1996.

Dejavnost: pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti, pod
šifro K 74.14 ne sme druga opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-47489

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01171 z dne 21. 10. 1996
pri subjektu vpisa INTER FOOD COM-
MERCE, podjetje za storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, Maribor,
pod vložno št. 1/03898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, akta
o ustanovitvi in uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5486491
Firma:  M.R.-COMMERCE,  podjetje

za storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana  firma:  M.R.-COMMERCE,

d.o.o.
Ustanovitelj: Inter Food, družbena pre-

hrana, gostinstvo, turizem, trgovina, uvoz-

izvoz, d.o.o., izstop 27. 9. 1996, Muršec
Robert, Lenart v Slovenskih goricah, Jurči-
čeva ulica 14, vstop 27. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vam-
berger Mirko, Vamberger Vasilija in Vam-
berger Maja, vsi razrešeni 30. 9. 1996, di-
rektor Muršec Robert, Lenart v Slovenskih
goricah, Jurčičeva ulica 14, zastopa družbo
brez omejitev, prokurist Muršec Janko, Le-
nart v Slovenskih goricah, Jurčičeva ulica
14, oba imenovana 30. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 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 specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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-
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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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje 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;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7470 Čišče-
nje stavb; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov, 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Dejavnost: pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic, pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-47490

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01022 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MLM-ARMAL, d.o.o., se-
dež:  Oreško  nabrežje  9,  Maribor,  pod
vložno št. 1/03734/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, ti-
pa in pooblastil zastopnika, uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5478308
Ustanovitelj: Mariborska livarna Mari-

bor, d.o.o., Maribor, Oreško nabrežje 9,
vstop 20. 3. 1991, vložek 182,287.344,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Stana
Alojz, Maribor, Igriška 43, imenovan 5. 7.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da mora

predhodno pridobiti soglasje ustanoviteljice
za sklepanje pogodb o nakupu, prodaji in
obremenitvi nepremičnin in premičnin v
vrednosti nad tolarsko protivrednost
100.000 DEM ter o vlaganju kapitala v dru-
ge družbe.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2754 Lit-
je drugih neželeznih kovin; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6312 Skladiščenje; 7230 Obdelava po-
datkov; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnični preizkusi in analize; 7470 Čišče-
nje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila.

Dejavnost: pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-47492

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00501 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/22 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za kmetijstvo, univerzitetni kme-
tijski center Pohorski dvor

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Vrbanska 30
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ploj

Tone, Maribor, Medvedova 47, imenovan
12. 2. 1996, zastopa družbo kot predstojnik
inštituta z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.

Rg-47493

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00986 z dne 23. 10. 1996

pod št. vložka 1/10019/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968321
Firma: LB LEASING MARIBOR, druž-

ba za finančne in druge storitve ter tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana firma: LB LEASING MARI-
BOR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 26
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: LB LEASING, d.o.o., Ljub-

ljana, Trg republike 3, vstop 29. 7. 1996,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Salo-
bir Dalibor, Mengeš, Zupanova 7, imeno-
van 29. 7. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-47495

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01207 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TABOR-IN-COMMERCE,
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Valvazorjeva 38, Maribor,
pod vložno št. 1/09413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznamba sklepa o
uvedbi stečajnega postopka, spremembo fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5868548
Firma:  TABOR-IN-COMMERCE,  za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. -
v stečaju

Skrajšana  firma:  TABOR-IN-COM-
MERCE, d.o.o. - v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
čič Zdenka, razrešena 16. 10. 1996; stečajni
upravitelj Zagrajšek Demetrij, Maribor, Pre-
garčevih 26, imenovan 16. 10. 1996.

Rg-47496

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00614 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/10017/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5946905
Firma: HYPO LEASING MARIBOR,

podjetje za financiranje, d.o.o.
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Skrajšana firma: HYPO LEASING MA-
RIBOR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Gregorčičeva ulica 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hypo-leasing, podjetje za

financiranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
103, vstop 19. 3. 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; izvajanje investicijskih del
in najemanje posojil in kreditov, ki presega-
jo 20 % osnovnega kapitala, kakor tudi da-
janje takih kreditov ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje koo-
peracijskih pogodb s trajanje več kot eno
leto; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; podeljevanje neomejenih poobla-
stil; izplačevanje predujmov na račun ude-
ležbe pri dobičku. direktor Špan Božidar,
Planina, Planina 39a, le s soglasjem družbe-
nika lahko sklepa posle ali sprejema odloči-
tve, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtuji-
tev ali obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v
letnem programu dela; izvajanje investicij-
skih del in najemanje posojil in kreditov, ki
presegajo 20 % osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih kreditov ali poroštev; do-
ločanje splošnih pogojev poslovanja; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku. direktor Kircher Josef,
Liebenfels 9566, Avstrija, Waggendort 50,
le s soglasjem družbenika lahko sklepa posle
ali sprejema odločitve, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu dela;
izvajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil in kreditov, ki presegajo 20 % osnovne-
ga kapitala, kakor tudi dajanje takih kreditov
ali poroštev; določanje splošnih pogojev po-
slovanja; sklepanje kooperacijskih pogodb s
trajanjem več kot eno leto; prenos kakršnih-
koli družbenih pravic na druge; podeljevanje
neomejenih pooblastil; izplačevanje preduj-
mov na račun udeležbe pri dobičku, vsi ime-
novani 19. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 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 lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 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; 6521 Finančni
zakup (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; 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.; 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.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejav-
nosti, pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-47498

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01178 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa V.M.T. TRADE, proizvod-
no in trgovsko podjetje, uvoz, izvoz, d.o.o.,
sedež: Cvetlična ulica 8, Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/07975/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5757550
Firma: V.M.T. TRADE, proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, uvoz-izvoz,
d.o.o

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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
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Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnost, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic.

Rg-47500

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01064 z dne 23.10.1996 pod
št. vložka 1/09828/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma: MINIT, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Plečnikova ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Gabrijan Tanja, Maribor,

Plečnikova ulica 1 in Arnuš Renata, Destr-
nik, Zasadi 7, obe vstop 4. 9. 1996, obe
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gabrijan Tanja, Maribor, Plečnikova
ulica 1, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Arnuš Renata, Destrni, Zasadi 7,
obe imenovani 4. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 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;
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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov, pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-47501

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01253 z dne 6. 11. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA VOZIL IN
TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR,
d.o.o., sedež: Valvasorjeva ulica 73, Mari-
bor, pod vložno št. 1/00790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme s temile podatki:

Matična št.: 5045819
Sedež : Maribor, Preradovičeva ulica 22

Rg-47503

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01052 z dne 13. 11. 1996 pri
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subjektu  vpisa  KRISTAL,  proizvodno
montažno steklarsko podjetje, p.o., sedež:
Stritarjeva 24, Maribor, pod vložno št.
1/00357/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5072000
Firma:  KRISTAL  MARIBOR,  pro-

izvodnja, montaža in trgovina z ravnim
steklom - 1921, d.d.

Skrajšana firma: KRISTAL MARIBOR,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 514,375.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 91,467.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 50,821.000 SIT; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 139,385.000 SIT,
Udeleženci interne razdelitve, vložek
93.409.000 SIT, Udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 133,131.000 SIT; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, rezervirano za
denacionalizacijske upravičence, Ljubljana,
Kotnikova 28, vsi stop 17. 6. 1996, vložek
6,162.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnik Tomislav, Pekre -Limbuš, Ro-
bičeva 84, imenovan 3. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kohek Stani-
slav, Vidnar Alojz in Kramberger Milan,
vsi stop 17. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 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 pre-
mo za motorna vozila; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP: 00776/00356-1996/BJ.

Rg-47504

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01024 z dne 13. 11. 1996
pod št. vložka 1/10028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev sklada s
temile podatki:

Matična št.: 5968062
Firma: SKLAD ZA RAZVOJ MALE-

GA GOSPODARSTVA OBČINE RUŠE
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: Ruše, Trg vstaje 11
Ustanovitelj: Občina Ruše, Ruše, Kolod-

vorska 9, vstop 20. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-

narčič Dušan, Ruše, Osojna 6, Bistrica ob
Dravi, zastopa družbo kot predsednik UO,
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 7511
Dejavnost uprave.

Ustanovitelji: pri ustanovitelju se dopi-
še, da za svoje obveznosti odgovarja sklad z
vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Rg-47506

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01002 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TP PREHRANA, podjetje
za trgovino in storitve, d.d., sedež: Kar-
deljeva cesta 59, Maribor, pod vložno št.
1/02122/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, zastopnikov, vpis
članov nadzornega sveta in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5002745
Firma: TP PREHRANA, družba za tr-

govino in storitve, d.d.
Osnovni kapital: 447,070.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci notranjega od-

kupa, vložek 147,790.000 SIT;  udeleženci
interne razdelitve, vložek 81,710.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 44,710.000 SIT; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Mejna ulica 5, vlo-
žek 83,450.000 SIT; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 25, vsi vstop 18. 4.
1996, vložek 89,410.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:Vesel-
ko-Škrabar Simona, Maribor, Vinarska uli-
ca 5, zastopa in prestavlja družbo brez ome-
jitev do prve seje skupščine družbe kot pred-
sednik začasne uprave; član uprave, Sene-
kovič Branko, Pesnica pri Mariboru, Vosek
47, zastopa in predstavlja družbo brez ome-
jitev na svojem področju, sicer pa skupaj s
člani uprave ali prokuristom, do prve seje
skupščine družbe; član uprave, Smerdu Eri-
ka, Maribor, Cankarjeva 21, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev na svojem po-
dročju, sicer pa skupaj s člani uprave ali
prokuristom, do prve seje skupščine; član
uprave Falež Janez, Maribor, Cesta XIV.
divizije 71, zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev na svojem področju, sicer pa
skupaj s člani uprave ali prokuristom, do
prve seje skupščine, vsi imenovani
25. 4.1996; Bežan Boris, razrešen 2. 5. 1994.

Člani nadzornega sveta: Senekovič Mi-
roslav, Roj Zlatko, Šturm Stanislava, Štebih
Bogdan in Pišek Marjan, vsi vstop 18. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelav
čaja in kave; 1596 Proizvodnja piva; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaj tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,

semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na 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; 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo, 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 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; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00704/00672-1996/GV z dne 9. 8.
1996.

Dejavnost: pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-47509

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01245 z dne 11. 11. 1996
pri subjektu vpisa TAM GOSPODARSKA
VOZILA MARIBOR, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o. - v likvidaciji, se-
dež: Ptujska cesta 184, Maribor, pod vlož-
no št. 1/03329/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Firma: TAM GOSPODARSKA VOZI-
LA MARIBOR, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o. - v stečaju

Skrajšana firma: TAM I.V., d.o.o. - v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Potočnik Dušan, Ptuj, Kle-
pova ulica 40, imenovan 23. 10. 1996.

Rg-47511

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01155 z dne 13. 11. 1996
pod št. vložka 1/1003l/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981271
Firma: ECO OIL COMPANY, družba

za trgovino, posredovanje in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: ECO OIL COMPANY,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Tržaška cesta 37a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Potež Werner, Maribor,

Ljubljanska cesta 27a in Pauko Niko, Mari-
bor, Dušana Mravljaka 8, oba vstop 17. 9.
1996, oba vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pauko Niko, Maribor, Dušana Mravlja-
ka 8, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Potež Werner, Maribor, Ljubljanska ce-
sta 27a, oba imenovana 17. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-47513

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01343 z dne 11. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa BIMAPACK, izvoz, uvoz, mar-
keting, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 13a,
Maribor, pod vložno št. 1/09016/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme s temile podatki:

Matična št.: 5821924
Sedež: Maribor, Kocenova 4.

Rg-47514

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/03889 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TVT, družba za proizvod-
njo toplovodnih kotlov, peči in klimatiza-
cije, d.o.o., sedež: Leningrajska cesta 27,
Maribor, pod vložno št. 1/05630/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev in omejitev zastopni-
ka ter uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5611644
Sedež: Pekre-Limbuš, Industrijska uli-

ca 16
Ustanovitelji: TVT Maribor, d.o.o., iz-

stop 10. 1. 1994; Marksl Radislav, Miklavž
na Dravskem polju, Dolga ulica 10, vložek
46,137.785 SIT; Stavbar Jože, Fram, Ranče
1, vložek 2,139.105 SIT; Vanovšek Vojteh,
Maribor, Kersnikova ulica 2, vložek
35,153.054 SIT; Mauser Tanja, Maribor,
Štantetova ulica 22, vložek 7,429.254 SIT;
Rozman Rudolf, Pekre-Limbuš, Novo nase-

lje 27, vložek 713.035 SIT; Habjanič Dani-
jela, Ruše, Selniška cesta 11, vložek
1,426.070 SIT; Špiganovič Sonja, Maribor,
Moše Pijade 11, vložek 23,083.795 SIT;
Vincekovič Konrad, Maribor, Kollarjeva
ulica 1, vložek 713.035 SIT; Jesenek Dani-
ca, Maribor, Ulica heroja Jevtiča 4, vložek
1,426.070 SIT; Rožman Andrej, Maribor,
Machova 5, vložek 713.035 SIT; Malec Jo-
žef, Rače, Mejna ulica 7, vložek 713.035
SIT; Muršec Vlasta, Trnovska vas, Biš 58;
Teichmeister Vida, Maribor, Pintarjeva uli-
ca 11; Trstenjak Cvetka, Starše, Starše 92a;
Ljubec Branko, Maribor, Kuzmičeva ulica
16; Štumberger Irena, Maribor, Borova vas
20, vsi vložek 427.821 SIT; Tanacek Mari-
ja, Maribor, Koresova 4 in Paič Zvonko,
Maribor, Ferkova ulica 18, oba vložek
713.035 SIT; Farkaš Miroslava, Maribor,
Engelsova ulica 16, vložek 427.821 SIT;
Kancler Danilo, Pragersko, Stari log 10, vlo-
žek 713.035 SIT; Mikša Oto, Pekre-Lim-
buš, Mihe Zidanška 7a in Hočevar Danica,
Maribor, Frankolovska ulica 17, oba vložek
1,426.070 SIT, Smontara Irena, Makole, Ko-
stanjevec 2, vložek 427.821 SIT; Rižnar
Franc, Maribor, Limbuška cesta 9, vložek
713.035 SIT; Sintič Marija, Miklavž na Drv-
skem, Premzlova 7, vložek 1,426.070 SIT;
Ul Leopold, Hoče, Irgoličeva 20b, vložek
4,278.210 SIT; Jurše Anton, Ruše, Log 1b,
vložek 855.642 SIT; Postružnik Karl, Mari-
bor, Volodjeva 23b, vložek 713.035 SIT;
Lipnik Branko, Maribor, Rožnodolska ulica
50, vložek 713.035 SIT; Rumpf Pavel, Kam-
nica, Srednje 1a, vložek 713.035 SIT; Knez
Beno, Maribor, Ulica Rezike Zalaznik 15,
vložek 1,426.070 SIT; Reisman Jožef, Ru-
še, Log 18, vložek 713.035 SIT; Slunjski
Stanko, Maribor, Golobova ulica 3, vložek
1,426.070 SIT; Purgaj Ivan, Maribor, Kar-
deljeva cesta 51, vložek 713.035 SIT; Ki-
drič Viktorija, Žetale, Čermožiše 26, vložek
570.428 SIT in Trup Dušan, Pekre-Limbuš,
V Dobravo 30, vložek 713.035 SIT, vsi
vstop 10. 1. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marksl Radislav, Miklavž na Drav-
skem, Dolga ulica 10, imenovan 10. 1. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47524

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01113 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KROMI, razvoj in trženje
kovinskih izdelkov, d.o.o., sedež: Titova
cesta 97, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/02859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5415250
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo, 2662 Proizvodnja iz-
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delkov iz mavca za gradbeništvo, 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 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; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 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.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 40101 Proizvodnja elek-
trike v HE; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-47525

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01188 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa EM. TRONIC, trgovi-
na, projektiranje, razvoj in proizvodnja
elektromehanskih sistemov, d.o.o., sedež:
Pesniška 20a, Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/09833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5939470
Firma:  EM.  TRONIC,  projektiranje,

razvoj, proizvodnja in trgovina elektro-
mehanskih sistemov, d.o.o.

Sedež: Maribor, Ptujska cesta 184.

Rg-47527

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01087 z dne 6. 11. 1996 pod
št. vložka 1/10026/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968356
Firma: BPN, biro za projektiranje v

nizkogradnji, d.o.o.
Skrajšana firma: BPN, d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Mlinska ulica 32
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stergar Boris, Maribor,

zvezna ulica 7 in Ročenovič Milivoj, Mari-
bor, Ulica Vita Kraigherja 18, oba vstop 20.
8. 1996, oba vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stergar Boris, Maribor, Zvezna ulica 7,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ro-
čenovič Milivoj, Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 18, oba imenovana 20. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-

tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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.

Rg-47528

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00511 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/00857/31 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev inštituta
univerze s temile podatki:

Firma: UNIVERZA V MARIBORU, fa-
kulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, inštitut za elektrotehniko
in računalništvo

Pravnoorg. oblika: Inštitut
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanovitelj: Univerza v Mariboru, Ma-

ribor, Krekova ulica 2, vstop 22. 6. 1995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sti-

glic Bruno, Maribor, Gosposvetska cesta 5,
imenovan 22. 6. 1995, zastopa družbo kot
predstojnik inštituta z omejitvijo, da ne mo-
re razpolagati z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje Tehnični preizkusi in
analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-47530

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00887 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa FIN-MAL, finančne stori-
tve, d.o.o., sedež: Malečnik 19, Maribor,
pod vložno št. 1/07568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova fir-
me, dejavnosti, zastopnika, akta o ustanovi-
tvi in uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5712688
Sedež: Maribor, Glavni trg 17b
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

direktor Ribič Davorin, Maribor, Malečnik
19, imenovan 5. 1. 1993, zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Jezernik Lidija,
Maribor, Ulica heroja Tomšiča 9, imenova-
na 20. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
menja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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Dejavnost: pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic, pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti, pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-47531

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01144 z dne 5. 11. 1996 pod
št. vložka 1/10024/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981506
Firma: MEDIS-M, trgovina in posred-

ništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIS-M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica kneza Koclja 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Obradović Stanko, Mari-

bor, Ulica kneza Koclja 37, vstop 27. 9.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Obradović Stanko, Maribor, Ulica
kneza Koclja 37, imenovan 27. 9. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnični preizkusi in analize; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Dejavnost: pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejav-
nosti.

Rg-47532

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01168 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa FOR, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Gosposvetska cesta 84, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5849969
Sedež: Hoče, Bohova 40

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

NOVA GORICA

Rg-37787

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00172 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa VITIK, Tovarna izvijačev
Kobarid, d.o.o., sedež: Goriška cesta 5a,
5222 Kobarid, pod vložno št. 1/01406/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
sodišča o začetku stečaja, spremembo firme
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5451434
Firma: VITIK, Tovarna izvijačev Ko-

barid, d.o.o., v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Velišček Branko, razrešen 19. 4.
1996; stečajni upravitelj Čibej Ivo, Ajdov-
ščina, Vojkova 1, imenovan 19. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37800

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00160 z dne 22. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03596/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942519
Firma: SOPAJ & CO., Gradbeništvo,

trgovina, turizem in transport, d.n.o.
Skrajšana firma: SOPAJ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5263 Dobravlje, Velike Žablje

št. 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sopaj Maliq in Sopaj Ha-

lil, oba Orahovac, Jančišta, vstopila 1. 4.
1996, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-37823

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01903 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TEHIMPEX, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Goriška 58, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/02028/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop in
vstop družbenikov in spremembo deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5560004
Ustanovitelji: Vrtovec Bojan, Branik,

Vrtovče 19a, vstop 16. 12. 1991, vložek
1,143.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Černič Luigi, izstop 28. 10. 1994; Likar La-
do, Ajdovščina, Vipavski Križ 6, vložek
1,143.000 SIT in Žigon Angel, Ajdovščina,
Lokavec 135a, vložek 1,143.000 SIT – oba
vstopila 28. 10. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-37832

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00127 z dne 4. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03589/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939534
Firma: BRNISTRA, Gostinstvo in turi-

zem, d.o.o., Pečine
Skrajšana firma: BRNISTRA, d.o.o., Pe-

čine
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5283 Slap ob Idrijci, Pečine 11a
Osnovni kapital: 1,712.440 SIT
Ustanoviteljica: Pisk Mirjana, Škofije,

Zgornje Škofije 116, vstop 11. 3. 1996, vlo-
žek 1,712.440 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pisk Mirjana, imenovana 11. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih 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 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
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li in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 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; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslo-
vanje 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7310 Razsko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-37850

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00149 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ADUT, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Gaberje 37, Štanjel, sedež:
Gaberje 37, 6222 Štanjel, pod vložno št.
1/01860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5528259
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 2523 Pro-

izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-

beništvo; 4522 Postavjanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37867

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01399 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TEMARK, Podjetje za za-
stopanje, trgovino, posredovanje, sveto-
vanje, servisiranje in storitve, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Idrijska 24, 5270 Ajdov-
ščina, pod vložno št. 1/00368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5295564
Sedež: 5270 Ajdovščina, Gregorčičeva

32a
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelja: Peljhan Egon in Peljhan

Lučka, oba Ajdovščina, Kidričeva 32, vsto-
pila 23. 11. 1989, vložila po 774.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39394

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00588 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GOSTOL-GOPAN, Pro-
izvodnja prehrambene opreme in opreme
za kemijsko industrijo, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Prvomajska 37, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5627508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sa-

velli Julij, Šempas, Šempas 142, razrešen
19. 12. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-39401

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01491 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOPA – kopirnica, papir-
nica, d.o.o., Idrija, sedež: Trg M. Tita 9,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01106/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, vstop družbenika,
spremembo zastopnika in uskladitev z za-

konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5400317
Firma: KOPA, d.n.o., Pajer & Pajer,

Kopirnica in papirnica Idrija
Skrajšana firma: KOPA, d.n.o., Pajer

& Pajer, Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Ustanovitelja: Pajer Leon in Pajer Ro-

bert, oba Idrija, Gregorčičeva 27, vstopila
10. 7. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pajer
Robert, imenovan 4. 5. 1994 kot namestnik
direktorja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39407

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01970 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LINIJA, d.o.o., Trgovina in
proizvodnja s tekstilnimi izdelki, sedež:
Predgriže 1, 5274 Črni vrh, pod vložno št.
1/00328/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, vstop in izstop družbenika,
razširitev dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5290899
Firma: LINIJA, d.o.o., Proizvodnja in

trgovina Črni vrh
Skrajšana firma: LINIJA, d.o.o., Črni

vrh
Osnovni kapital: 1,502.200 SIT
Ustanovitelja: Leskovec Sonja, Črni vrh,

Predgriže 1, vstop 17. 10. 1989, vložek
751.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Homovec Liljana, izstop 23. 5. 1994; Čuk
Janko, Črni vrh, Predgriže 1, vstop 23. 5.
1994, vložek 751.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čuk
Janko, imenovan 23. 5. 1994, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovinskih strok; iz-
vajanje gostinske dejavnosti (pripravljanje
in prodajanje hladnih in toplih jedi, točenje
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, nudenje
prenočišč, prodaja tobačnih izdelkov in vži-
galic); organizacija kulturnih, zabavnih,
športnih in drugih javnih prireditev; izdela-
va in popravilo izdelkov iz plemenitih ko-
vin in bižuterije; unikatna poslikava svile in
drugih tkanin; izdelava unikatnih izdelkov
pohištva; inženiring, svetovanje, design in-
terierov in eksterierov; fotokopiranje in raz-
množevanje; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; zastopanje in posredova-
nje pri prometu blaga in storitev; komisij-
ska in konsignacijska prodaja; proizvodnja
lesenih izdelkov.

Rg-39419

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02401 z dne 13. 5. 1996
pri  subjektu  vpisa  PROMA  SLO-MAL
TRADE, d.o.o., trgovina, export-import,
Nova Gorica, sedež: Vojkova 45, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/02858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
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družbah, spremembo sedeža, vstop in izstop
družbenikov in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5713919
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 4
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Proma, d.o.o., proizvod-

nja, inženiring in marketing, Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 4, vložek 70.000 SIT;
Mohd Danil.B. Mohd Noor, Malaysia, 230
Lorong Jambu Air 3, vložek 375.000 SIT,
oba vstopila 8. 12. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata; Bašin Damjan, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 39, vložek 760.000 SIT;
Bašin Pavel, Nova Gorica, Erjavčeva 7, vlo-
žek 295.000 SIT, oba vstopila 23. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata; Lampret
Miran, izstop 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lam-
pret Miran in Pajntar Emil, razrešena 23.
12. 1994; Bašin Pavel, razrešen 23. 12. 1994
kot namestnik direktorja in imenovan za
prokurista.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo s kovina-

mi in rudami; 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila piarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-39432

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00223 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRYPS, Podjetje za tiskar-
ske, grafične, trgovinske in turistične sto-
ritve, d.o.o., Idrija, Rožna 13, sedež: Rož-
na 13, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01746/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5509629
Firma: GRYPS, d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino
ter storitve

Skrajšana firma: GRYPS, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Kosovelova 31
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 2222 Dru-

go tiskarstvo; 2465 Proizvodnja neposnetih
nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 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; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin za letala in motorna vozi-
la; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresor-

jev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponet; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 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
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 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); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6523 Dru-
go finančno posredništvo; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi 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; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9000 Storitve
javne higiene; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-39438

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00229 z dne 30. 5. 1996 pod
št. vložka 1/03609/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947324
Firma: KALPO, Proizvodnja obutve,

d.o.o., Kal nad Kanalom
Skrajšana firma: KALPO, d.o.o., Kal

nad Kanalom
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5214 Kal nad Kanalom, Kal nad

Kanalom.
Osnovni kapital: 2,917.300 SIT
Ustanovitelji: Občina Kanal, Kanal, Trg

svobode 23, vložek 1,500.000 SIT, Lipičar
Barbara, Kal nad Kanalom, Kal nad Kana-
lom 109, vložek 10.000 SIT, Colavini So-
nja, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom

135, vložek 10.000 SIT, Skrt Nadja, Kal nad
Kanalom, Levpa 86, vložek 10.000 SIT, Li-
pičar Vojka, Kal nad Kanalom, Kal nad Ka-
nalom 78, vložek 10.000 SIT, Perkon Alen-
ka, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 187,
vložek 10.000 SIT, Lipičar Cvetka, Kal nad
Kanalom, Kal nad Kanalom 78, vložek
10.000 SIT, Česnik Nada, Kal nad Kanalom,
Kal nad Kanalom 139, vložek 252.000 SIT,
Murovec Stanko, Kal nad Kanalom, Kal nad
Kanalom 119, vložek 203.800 SIT, Pirih Jo-
žefa, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom
73, vložek 203.800 SIT, Vončina Ana-Ani-
ca, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 74,
vložek 10.000 SIT, Levpušček Silvana, Kal
nad Kanalom, Kal nad Kanalom, 146, vložek
10.000 SIT, Bizjak Anamarija, Kal nad Ka-
nalom, Kal nad Kanalom 127, vložek 10.000
SIT, Humar Ljubica, Kal nad Kanalom, Kal
nad Kanalom 46, vložek 203.800 SIT, Pavšič
Jožica, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom
118, vložek 223.900 SIT, Nimani Šehrete,
Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom 111a,
vložek 10.000 SIT, Žbogar Vesna, Kal nad
Kanalom, Banjšice 40, vložek 10.000 SIT,
Črnko Slavica, Kal nad Kanalom, Kal nad
Kanalom 35, vložek 10.000 SIT, Humar Ja-
dranka, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom
119a, vložek 10.000 SIT, Pirih Mira, Kal nad
Kanalom, Kal nad Kanalom 153, vložek
10.000 SIT, Podgornik Ingrid, Kal nad Ka-
nalom, Kal nad Kanalom 144, vložek 10.000
SIT, Rijavec Ljubica, Čepovan, Lokovec 203,
vložek 10.000 SIT, Humar Darja, Čepovan,
Lokovec 172, vložek 10.000 SIT, Pisk Boži-
ca, Čepovan, Lokovec 178, vložek 10.000
SIT, Šuligoj Silva, Čepovan, Lokovec 180,
vložek 10.000 SIT, Šarič Radojka, Kanal,
Gradnikova 18, vložek 10.000 SIT, Kodele
Zdenka, Kanal, Avče 29, vložek 10.000 SIT,
Bavdaž Lilijana, Kal nad Kanalom, Levpa
94, vložek 10.000 SIT, Bremec Ida, Kal nad
Kanalom, Kal nad Kanalom 87, vložek
10.000 SIT, Lipičar Irma, Kal nad Kanalom,
Kal nad Kanalom 166, vložek 10.000 SIT,
Humar Irena, Kal nad Kanalom, Levpa 42,
vložek 10.000 SIT, Šuligoj Zdenka, Kal nad
Kanalom, Levpa 11, vložek 10.000 SIT, Von-
čina Nevenka, Kal nad Kanalom, Kal nad
Kanalom 1, vložek 10.000 SIT, Berlot Sonja,
Kal nad Kanalom, Levpa 9a, vložek 10.000
SIT, Konjedic Nevenka, Kal nad Kanalom,
Kal nad Kanalom 12, vložek 10.000 SIT,
Šuligoj Silvana, Kal nad Kanalom, Kal nad
Kanalom 9, vložek 10.000 SIT, Levpušček
Olga, Kal nad Kanalom, Levpa 6, vložek
10.000 SIT, Štrukelj Simona, Kal nad Kana-
lom, Levpa 102, vložek 10.000 SIT, Srebrnič
Nives, Kanal, Gorenja vas 51, vložek 10.000
SIT – vsi vstopili 6. 5. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Česnik Nada, imenovana 6. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev. Soglas-
je nadzornega sveta je potrebno za pomem-
bnejše poslovne odločitve in posle, zlasti pa
za nakup in obremenitev nepremičnin, na-
kup strojev, naprav in ostalih premičnin, ki
so potrebni za opravljanje gospodarske de-
javnosti družbe, za najetje kredita, sklepa-
nje pogodb o poslovnem sodelovanju, če
vrednost posla presega 1,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Križnič Ivan,
Rejc Janko in Cotič Vanja, vstopili 6. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki.

Rg-39464

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00438 z dne 8. 5. 1996
pri subjektu vpisa GOSTOL-GOPAN, Pro-
izvodnja prehrambene opreme in opreme
za kemijsko industrijo, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Prvomajska 37, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5627508
Ustanovitelj: Gostol, goriške strojne to-

varne, p.o., Nova Gorica, izstop 1. 6. 1995;
Gopek, proizvodnja strojev za živilsko in-
dustrijo, Nova Gorica, d.d., Nova Gorica,
Prvomajska 37, vstop 1. 6. 1995, vložek
56,289.984,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-39466

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01450 z dne 8. 5. 1996
pri subjektu vpisa KOMPONENTA, Pro-
izvodnja, trgovina, turizem, d.o.o., Idri-
ja, sedež: Ul. Zmage 9, 5280 Idrija pod
vložno št. 1/02844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5741505
Osnovni kapital: 1,505.842 SIT
Ustanovitelj: Majnik Anton, Idrija, Ul.

Zmage 9, vstop 10. 10. 1992, vložek
1,505.842 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39468

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01431 z dne 8. 5. 1996
pri subjektu vpisa LESOFORM, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Kajuhova
12a, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/02718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5691931
Osnovni kapital: 1,500.860 SIT
Ustanovitelji: Rupnik Jože, Idrija, Kaju-

hova 12a, vstop 11. 11. 1992, vložek
1,500.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39473

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01495 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVEX, d.o.o., Trgovina
in storitve Idrija, sedež: Gregorčičeva 41,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01841/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
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akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5532876
Osnovni kapital: 1,668.986 SIT
Ustanoviteljica: Stjepić Zdenka, Idrija,

Gregorčičeva 41, vstop 9. 10. 1993, vložek
1,668.986 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stjepić Ivo, Idrija, Gregorčičeva 41,
imenovan 20. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-39474

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01504 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VE – MI, Proizvodnja be-
tonskih izdelkov, d.o.o., Gorenji Vrsnik,
sedež: Gorenji Vrsnik 23, 5281 Spodnja
Idrija, pod vložno št. 1/02073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in razširitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5563437
Osnovni kapital: 1,606.125 SIT
Ustanoviteljica: Vehar Marija, Spodnja

Idrija, Gorenji Vrsnik 23, vstop 18. 1. 1992,
vložek 1,606.125 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi na: popravilo in vzdr-
ževanje osebnih in tovornih vozil (avtome-
hanične, avtokleparske, avtoličarske ipd. sto-
ritve); gradnja, adaptacija in vzdrževanje ob-
jektov nizke in visoke gradnje; izvajanje obrt-
nih in zaključnih del v gradbeništvu;
izvajanje zemeljskih gradbenih del in stori-
tev z gradbeno mehanizacijo; proizvodnja in
priprava gradbenih materialov (mletje peska,
betonarna); orodjarske storitve.

Rg-41453

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00308 z dne 28. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948410
Firma: SPEEDEA, špedicija, d.o.o., No-

va Gorica
Skrajšana firma: SPEEDEA, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cankarje-

va 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Uroš, Dornberk,

Gregorčičeva 17, vstop 10. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mozetič Uroš, imenovan 10. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5231 Dejavnost lekarn; 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; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije.

Rg-41456

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01773 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOSPORT, d.o.o., ser-
vis, proizvodnja, oprema, rekviziti in tr-
govina, Prvačina 220, Dornberk, sedež:
Prvačina 220, 5294 Dornberk, pod vložno
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št. 1/00887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5364116
Firma: AUTOSPORT, Servis, proizvod-

nja, oprema, rekviziti in trgovina, d.o.o.,
Nova Gorica

Skrajšana firma: AUTOSPORT, d.o.o.,
Nova Gorica

Sedež: 5000 Nova Gorica, Sedejeva št. 1
Osnovni kapital: 1,596.000 SIT
Ustanovitelj: Zorn Drago, Dornberk, Pr-

vačina 220, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,596.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41457

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01777 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TOMITRANS, Transport
in proizvodnja, d.o.o., Renče, sedež: Ar-
čoni 4, 5292 Renče, pod vložno št.
1/03164/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5778557
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Branimir, Renče,

Arčoni 4, vstop 23. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41459

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00108 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa RENTRANS, Mednarodni
prevozi, d.o.o., sedež: Mejni prehod Vrtoj-
ba, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/03501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenika in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št. 5901332
Ustanovitelj: Tominec Janko, Nova Go-

rica, Tolminskih puntarjev 2a, vstop 1. 3.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; AB ASSO.TED, d.o.o., knji-
govodstvo in svetovanje, izstop 1. 3. 1996.

Rg-41461

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02390 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIMAS, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, svetovanje in trgo-
vino, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradni-
kove brigade 4, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
vstop družbenika, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5705789
Firma:  SIMAS  SIMČIČ  &  SIMČIČ,

Podjetje za proizvodnjo, inženiring in tr-
govino, d.n.o., Nova Gorica

Skrajšana  firma:  SIMAS  SIMČIČ  &
SIMČIČ, d.n.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Simčič Srečko, vstop 7. 4.
1992 in Simčič Katarina, vstop 20. 12. 1994,
oba iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 4,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sim-
čič Srečko, razrešen 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-41463

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01566 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa OKO, Tržno komunicira-
nje in založništvo, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vinka Vodopivca 2, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5702909
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: JULIA, Poslovne storitve,

d.o.o., Vrtojba, Šempeter, IX. september
176, vložek 500.000 SIT, A.B.C., Marke-
ting in proizvodnja, Nova Gorica, d.o.o.,
Nova Gorica, Vinka Vodopivca 2, vložek
500.000 SIT, FUTURA, export-import, Ka-
nal, d.o.o., Kanal, Gradnikova 1, vložek
500.000 SIT, vsi vstopili 13. 5. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-41466

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01693 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NEMEX, d.o.o., družba za
informacijsko tehnologijo, Šempeter pri
Gorici, sedež: Bratuževa 10, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/01245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skrajša-
ne firme, izstop družbenika, spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5414423
Firma: NEMEX, Proizvodnja, trženje,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NEMEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nemec Boris, izstop 26. 4.

1994; Nemec Majda, Šempeter, Bratuževa
10, vstop 4. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Brišejo se naslednje dejavnosti: trženje
in prodaja informacijske in teleoptične opre-
me; prodaja potrošnega materiala in rezerv-
nih delov za informacijsko tehnologijo.

Dejavnost je odslej: računalniško podprt
finančni in ekonomski inženiring; projekti-
ranje, razvoj in vzdrževanje informacijskih
sistemov; proizvodnja računalnikov in ra-
čunalniške opreme; svetovanje in izobraže-
vanje na področju dejavnosti družbe, to je
informacijske tehnologije; dajanje v najem
računalniške in programske opreme; izdaja-
nje knjig, priročnikov in brošur s področja
informacijske tehnologije; zastopanje firm;
razvoj, odkup in prenos inovacij, patentov
in tehnologije ter pripadajoče opreme s po-
dročja informacijske tehnologije; inženiring
in storitve na področju informacijske tehno-
logije; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; gradbeno-obrtniška dela;
prevozi in organizacija prevozov blaga v

cestnem prometu; posredovanje, konsigna-
cijski in komisijski posli v prometu blaga in
storitev.

Rg-41467

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01712 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AL – PO, poslovne storitve,
d.o.o., Prvačina, sedež: Prvačina 58a, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/03099/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5764386
Firma: AL – PO – POBERAJ & PO-

BERAJ, Podjetje za poslovne in gradbe-
ne storitve, d.n.o., Prvačina

Skrajšana firma: AL – PO – POBERAJ
& POBERAJ, d.n.o., Prvačina

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Poberaj Aldo in Poberaj
Alma, oba Dornberk, Prvačina 58a, vložila
po 82.425 SIT – oba vstopila 20. 5. 1993,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Poberaj Alma, razrešena 1. 9. 1994.

Rg-41469

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01697 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ORTEKA, d.o.o., organiza-
cijske storitve, Šmarje, sedež: Šmarje 50,
5295 Branik, pod vložno št. 1/03191/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5781515
Osnovni kapital: 1,979.000 SIT
Ustanovitelj: Kalin Miroslav, Ajdovšči-

na, Cesta IX. korpusa 21, vstop 10. 6. 1993,
vložek 1,979.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41470

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01613 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa META, proizvodnja šport-
ne opreme, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
sedež: Cesta na Čuklje 68c, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/00592/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta z zakonom o gospodarskih druž-
bah in povečanje kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5316880
Osnovni kapital: 6,085.000 SIT
Ustanovitelja: Žibernik Tanja, Šempeter,

Prekomorskih brigad 19, vstop 28. 12. 1989,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Meps S.r.l. Fagagna, Italija, Via A.
Tonutti 69, vstop 22. 11. 1993, vložek
6,075.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41471

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01734 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa P – TIM, Trgovina, sveto-
vanje in zastopanje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Tolminskih puntarjev 8, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03360/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5831628
Dejavnost družbe se razširi na: trgovino

na debelo in drobno ter uvoz in izvoz vseh
telekomunikacijskih naprav in proizvodov
ter njihovih rezervnih delov; prevoz blaga v
domačem in mednarodnem cestnem prome-
tu; storitve skladiščenja blaga in manipula-
cija z blagom; opravljanje vseh vrst storitev
v zvezi z upravljanjem, urejanjem in vzdr-
ževanjem stanovanjskih in poslovnih objek-
tov in zunanje ureditve objektov.

Rg-41472

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01744 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa RUSJAN COMMERCE,
Uvoz-izvoz, d.o.o., Renče, sedež: Žigoni
39, 5292 Renče, pod vložno št. 1/03230/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5796628
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rusjan Alenka, Miren,

Miren 71, vstop 5. 7. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41476

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01764 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NEGRAD, Inženiring, pro-
jektiranje, izvajanje in nadzor v gradbe-
ništvu, d.o.o., Renče, sedež: Mohorini 2,
5292 Renče, pod vložno št. 1/01942/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5526400
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Nevo, Renče, Mo-

horini 2, vstop 21. 11. 1991, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41478

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01691 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ELKOM, Inštalacije, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Ul. 9. septem-
ber 203, Vrtojba, Šempeter, sedež: Ul. 9.
september 203, Vrtojba, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/00580/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323720
Firma: ELKOM, Gostinska oprema-in-

ženiring-proizvodnja-trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELKOM, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska ce-

sta 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinič Dušan, Šempeter,

Vrtojbenska 60, vstop 18. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurkovič Marija, Šempeter, Na pristavi 51,
vstop 17. 11. 1990, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Brišejo se naslednje dejavnosti: izvaja-
nje inštalacijskih del v gradbeništvu; pro-
izvodnja električnih strojev in naprav; izde-
lava, popravilo in vzdrževanje elektrona-
prav; trgovina na debelo in drobno z elek-
tričnimi aparati, TV sprejemniki, stroji, deli

in potrebščinami, električnimi stroji, napra-
vami, opremo in elektrotehničnim materia-
lom in svetlobnimi telesi; svetovanje s po-
dročja knjigovodstva, računovodstva in fi-
nančnega poslovanja; knjigovodski servis
za zasebna podjetja in obrtnike; zastopanje,
posredovanje in svetovanje v prometu blaga
in storitev; gostinske in turistične storitve
ter posredovanje; izposojanje lastnih in na-
jetih cestnih in plovnih prevoznih sredstev.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; gostinske storitve in turistično
posredovanje; komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev;
proizvodnja, montaža in servisiranje elek-
tričnih izdelkov in gostinske opreme; koo-
peracija pri proizvodnji električnih izdel-
kov in gostinske opreme, inštalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu; računovod-
ske in knjigovodske storitve; svetovalne sto-
ritve s področja finančno-računovodskega
poslovanja, zastopanje firm.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; gostinske storitve in turistično po-
sredovanje; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
prevoz blaga in potnikov v cestnem in
vodnem prometu; proizvodnja, montaža in
servisiranje električnih izdelkov in gostin-
ske opreme; kooperacija pri proizvodnji
električnih izdelkov in gostinske opreme,
inštalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; računovodske in knjigovodske storitve;
svetovalne storitve s področja finančno-ra-
čunovodskega poslovanja, agencijske
storitve in menjalniški posli; zastopanje
firm.

Rg-41481

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01932 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MARTON, Nova Gorica,
podjetje za marketing, transport, organi-
zacijo, špedicijo in proizvodnjo MMP Vr-
tojba, d.o.o., sedež: Mejni prehod Vrtoj-
ba, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/00269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, izstop druž-
benikov, razširitev in uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5284767
Firma: MARTON, Izvoz-uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: MARTON, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Žni-

darčičeva 15
Osnovni kapital: 3,622.515 SIT
Ustanovitelji: Černigoj Davorin, izstopil

18. 11. 1994; Čižmešija Robi, izstopil 22. 4.
1992; Markočič Valter, izstopil 22. 4. 1992;
Štokelj Blanka, izstopila 18. 11. 1994; Ko-
vačič Albert, Dornberk, Zalošče 25b, Peršo-
lja Ljubo, Kojsko, Šmartno 3, Tinta Janez,
Nova Gorica, Iztokova 50, vložili po
1,207.505 SIT – vsi vstopili 29. 5. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tinta Janez, imenovan 18. 11. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev, razen v primeru
sklepanja poslov v zvezi z nakupom in pro-
dajo nepremičnin in osnovnih sredstev, če
je vrednost posla nad 6,000.000 SIT, ko je

za veljavnost posla potrebno predhodno so-
glasje skupščine družbe; Peršolja Ljubo, raz-
rešen 18. 11. 1994 in ponovno imenovan za
v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, razen v primeru sklepanja poslov v
zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin in
osnovnih sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 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; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
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Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41482

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01931 z dne 21. 6. 1996 pod
št. vložka 1/00269/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5284767002
Firma: MARTON, Izvoz-uvoz, d.o.o.,

PODRUŽNICA MARTON LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 280
Ustanovitelj: Marton, izvoz-uvoz, d.o.o.,

Šempeter pri Gorici, Žnidarčičeva 15, vstop
18. 11. 1994, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Perko
Stane, Ljubljana, Ploščad dr. Tineta Zajca 3,
imenovan 18. 11. 1994, zastopa podružnico
z omejitvijo, da je kot vodja podružnice poob-
laščen sklepati samo kupoprodajne pogodbe
do vrednosti 1,500.000 SIT, za vse ostale
posle je za njihovo veljavnost potrebno
predhodno pisno soglasje direktorja Mar-
ton, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 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; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41483

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01646 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  KOP-KOVINOPLASTI-
KA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino,
gradbeništvo in zastopanje, d.o.o., Pre-
serje, sedež: Preserje 71, 5295 Branik, pod
vložno št. 1/01561/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5678781
Osnovni kapital: 2,891.955 SIT
Ustanovitelj: Besednjak Boris, Branik,

Preserje 71, vstop 7. 1. 1991, vložek
2,891.955 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41484

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01642 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GIPO, Gradbeništvo, inže-
niring, projektiranje in obrtniška dela,
Nova Gorica, d.o.o., sedež: Vinka Vodo-
pivca 8, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00304/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5290287.

Rg-41485

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01635 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIPUT, Servis in proizvod-
nja, usluge in trgovina, d.o.o., Ročinj, se-
dež: Ročinj 7a, 5213 Kanal, pod vložno št.
1/01636/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5494869
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bajt Marjan, Kanal, Ročinj

7a, vstop 22. 2. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41488

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01612 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VITIS, Kmetijske storitve,
d.o.o., Budanje, sedež: Budanje 5j, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/01792/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5519896
Osnovni kapital: 2,463.000 SIT
Ustanovitelj: Ferjančič Ivan, Vipava, Bu-

danje 5j, vstop 9. 9. 1991, vložek 2,463.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41493

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00284 z dne 21. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03618/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947626
Firma: SMART – TRGOVINA, Trgo-

vina in storitve, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici

Skrajšana  firma:  SMART  –  TRGO-
VINA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, MMP
Vrtojba, Objekt B-11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vetrih Ivan, Nova Gorica,

Strma pot 8, Pristava, vstop 5. 6. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vetrih Ivan, imenovan 5. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 204 Proizvodnja embalaže; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3866 Št. 53 – 4. IX. 1997

na debelo z drugimi 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; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-41495

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01245 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EMBRA, Trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Lipa, sedež: Li-
pa št. 14, 5296 Kostanjevica na Krasu,
pod vložno št. 1/02812/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5713323
Osnovni kapital: 1,705.926 SIT
Ustanovitelji: Kavčič Branko, Kostanje-

vica na Krasu, Lipa 13, vložek 426,482,50
SIT, Kavčič Emil, Kostanjevica na Krasu,
Lipa 14, vložek 852.963 SIT, oba vstopila
24. 12. 1992, odgovornost: ne odgovarjata,
Kavčič Vida, Kostanjevica na Krasu, Lipa
43, vstop 30. 5. 1994, vložek 426.481,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41496

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02247 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MAGO, Trgovina-trans-
port-posredništvo, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Cankarjeva 3, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5691303
Sedež: 5250 Solkan, Med ogradami 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pušenjak Erika, Nova

Gorica, Cankarjeva 3, vstop 14. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,

letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohš-
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.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing), 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-41497

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01995 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EUROKABEL, Proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Kanal, sedež: Lig
17, 5213 Kanal, pod vložno št. 1/02615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5856248
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Realcable s.r.l., Roveredo

in Piano, Italia, Via Ongaresca 135, vstop
7. 6. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-41498

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00200 z dne 18. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947260
Firma: BORIČIĆ B & Z, Trgovina, po-

sredništvo, najem in promet, d.n.o.
Skrajšana firma: BORIČIĆ B & Z,

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

odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ul.

padlih borcev 5
Ustanovitelja: Boričić Božidar in Bori-

čić Zdenka, oba Šempeter pri Gorici, Padlih
borcev 5, oba vstopila 23. 4. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, deli in opremo; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-41499

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02665 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LINEA-R, Podjetje za med-
narodno trgovino, proizvodnjo, engenee-
ring, consulting, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Maksa Valentinčiča 5, 5250 Solkan,
pod vložno št. 1/03261/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5795877
Firma: LINEA-R, Podjetje za medna-

rodno trgovino, proizvodnjo, inženiring
in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: LINEA-R, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,191.800 SIT
Ustanovitelja: Gomišček Ivana in Go-

mišček Robert, oba Nova Gorica, M. Va-
lentinčiča 5, vstopila 1. 7. 1993, vložila po
1,095.800 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gomišček Ivana, razrešena 29. 4.
1994 in imenovana za namestnico direktor-
ja, zastopa družbo brez omejitev; Gomišček
Robert, razrešen 29. 4. 1994 in ponovno
imenovan za direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-41500

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00198 z dne 18. 6. 1996 pri



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 53 – 4. IX. 1997 Stran 3867

subjektu vpisa PACIFIC FRUIT, d.o.o. za
izvoz-uvoz in prevoz, sedež: Vipavska c.
13, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03373/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, izstop družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775850
Firma: SLOBANA, d.o.o., trgovina
Skrajšana firma: SLOBANA, d.o.o.
Ustanovitelj: Pacific Fruit Limited, iz-

stop 16. 4. 1996; Mejovšek Bogumil, Za-
greb, Trg hrvatskih velikana 1, vstop 30. 4.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 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); 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-41501

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00484 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LAŠTA, Podjetje za eko-
nomsko svetovanje in druge storitve,
d.o.o., Črniče, sedež: Črniče št. 3, 5262
Črniče, pod vložno št. 1/03313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5818745
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Debeljak Boris, Šempeter pri Gorici, An-

dreja Gabrščka 54, imenovan 10. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Debeljak Terezija, Šempeter pri Gorici, An-
dreja Gabrščka 54, imenovana 10. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-41504

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00641 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Tehniški srednješolski cen-
ter BRANKO BRELIH, p.o., Nova Gori-
ca, sedež: Cankarjeva 10, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje v
javni zavod, spremembo firme, spremembo
ustanovitelja, vpis kapitala, spremembo de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089085
Firma: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER,

NOVA GORICA
Skrajšana firma: TŠC, NOVA GORICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 209,479.000 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Nova

Gorica, izstop 9. 4. 1992; Vlada Republike
Slovenije, Ljubljana, vstop 9. 4. 1992, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Jelen Branko, Nova Gorica, Vetrišče 1,
razrešen 17. 6. 1994 in ponovno imenovan,
zastopa zavod brez omejitev.

Vse do sedaj registrirane dejavnosti se
brišejo.

Na novo se vpišejo naslednje dejavnosti:
organiziranje in izvajanje vzgojnoizobraže-
valne dejavnosti po programih srednjega izo-
braževanja, s katerimi se pridobi javno ve-
ljavna izobrazba: ELEKTROTEHNIK,
ELEKTRIKAR, STROJNI TEHNIK, OBLI-
KOVALEC KOVIN, PREOBLIKOVALEC
IN SPAJALEC KOVIN, STROJNI MEHA-
NIK, MEHANIK VOZIL IN VOZNIH
SREDSTEV, PREDELAVA IN OBLIKO-
VANJE KOVIN, VOZNIK; FINOMEHA-
NIK, ELEKTROTEHNIK, STROJNI TEH-
NIK (v diferencialnem programu); organizi-
ranje in izvajanje vzgojnoizobraževalne de-
javnosti po programih, ki so vsebinsko
kompatibilni iz prejšnje alinee, vendar ne
dajejo veljavne izobrazbe, sprejel pa jih je ali
k njim dal soglasje z zakonom pooblaščen
organ; organiziranje in izvajanje vzgojno-
izobraževalne dejavnosti po programih viš-
ješolskega izobraževanja: ELEKTRO-
TEHNIKA, STROJNIŠTVO; organiziranje in
izvajanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti
po programih obveznih izbirnih vsebin; or-
ganiziranje in izvajanje vzgojnoizobraževal-
nih dejavnosti po programih usposabljanja in
pripravništva; organiziranje in izvajanje
vzgojnoizobraževalne dejavnosti kot intelek-
tualne storitve, s katerimi se zadovoljujejo
posebne, posamične in specifične izobraže-
valne potrebe (seminarji, tečaji, recenzije,
strokovna srečanja, ekspertize, mentorstvo,
hospitacije); organiziranje in izvajanje vzgoj-
noizobraževalne dejavnosti kot inventivno
dejavnost; organiziranje in izvajanje vzgoj-
noizobraževalne dejavnosti kot raziskovalno
dejavnost; proizvodne storitve in usluge s
področja izobraževalnih programov.

Rg-41505

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00935 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Ve.Lo.Design, Podjetje za
proizvodnjo, tisk, računalniško projekti-
ranje in izobraževanje in inženiring ter
trgovino, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Na
brajdi 8, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01168/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5405238
Osnovni kapital. 1,545.000 SIT
Ustanovitelja: Lovrekovič Velimir, Aj-

dovščina, Na brajdi 8 in Lovrekovič Darko,
Vipava, Ob Beli 3, oba vstopila 5. 6. 1990,
vložila po 772.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovrekovič Darko, imenovan 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Lovrekovič Velimir in tehnični direktor
Lovrekovič Darko – oba razrešena 16. 5.
1994.

Rg-41506

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01030 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIPA, Podjetje za svetova-
nje, inženiring, proizvodnjo in aplikacije,
d.o.o., sedež: Mlinsko 4, 5222 Kobarid,
pod vložno št. 1/00321/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
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pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293014
Firma: SIPA, Podjetje za svetovanje,

inženiring, proizvodnjo in aplikacije,
d.o.o., Mlinsko 4, Kobarid

Skrajšana firma: SIPA, d.o.o., Kobarid
Osnovni kapital: 3,733.692 SIT
Ustanovitelja: Sivec Pavel in Sivec Dam-

jana, oba Kobarid, Mlinsko 4, vstopila 10.
10. 1989, vložila po 1,366.846 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2664 Proizvod-
nja malte; 2065 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane, 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega 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; 7482 Pakiranje;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-41507

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01206 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CENTRALNA LEKARNA
AJDOVŠČINA, p.o., sedež: Cesta 5. maja
št. 1, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00016/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v javni zavod, kapital,
spremembo firme, ustanovitelja, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053498
Firma: LEKARNA AJDOVŠČINA
Skrajšana firma: LEKARNA AJDOV-

ŠČINA
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 29,530.000 SIT
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor

Ajdovščina, izstop 2. 2. 1993; Skupščina
občine Ajdovščina, Ajdovščina, Gregorči-
čeva 20, vstop 2. 2. 1993, vložek 29,530.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slokar Majda, Ajdovščina, Gre-
gorčičeva 9, razrešena 22. 4. 1993 in po-
novno imenovana, zastopa zavod brez ome-
jitev, razen za nakup in odsvojitev nepre-
mičnin subjekta potrebuje soglasje
ustanovitelja.

Dosedanja dejavnost se opusti. Dejav-
nost, usklajena z odlokom ustanovitelja in
statutom, se odslej glasi:

1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost
kot javno službo, ki obsega: preskrbo prebi-
valstva ter zdravstvenih zavodov in drugih
organizacij z zdravili; izdajo zdravil na re-
cept in brez recepta; magistralno pripravo
zdravil.

2) Zavod opravlja poleg lekarniške de-
javnosti še: preskrbo s pomožnimi zdravil-
nimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki,
sredstvi za nego in drugimi sredstvi za va-
rovanje zdravja; izdajanje veterinarskih
zdravil; izdelovanje in preverjanje kakovo-
sti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
svetovanje pri predpisovanju in uporabi
zdravil; prodajanje strupov v izvirnem pa-
kiranju; prodajanje sredstev za dezinfekci-
jo, dezinsekcijo in deratizacijo.

Rg-41510

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01535 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ITALSAD, Proizvodnja, tr-
govina, export, import, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, sedež: Pod Lazami 30, Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ukladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5629357
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mervic Vladimiro, Dui-

no, Trieste, Italia, Via stazione 4c, vstop 26.
5. 1992, vložek 735.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pavletič Borut, Nova Gorica,
Cankarjeva 4, vstopil 26. 5. 1992, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41511

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01555 z dne 11. 6. 1996 pri

subjektu vpisa ELTI, Elektroinštalacije,
trgovina, varstvo, Šempeter pri Gorici,
d.o.o., sedež: V Mlinu 85, 5290 Šempeter,
pod vložno št. 1/01416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823676
Firma: ELTI, Elektroinštalacije, trgo-

vina, varstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ELTI, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter, V Mlinu 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Utanovitelji: Turk Ivo, Šempeter pri Go-

rici, V Mlinu 83, vstop 17. 12. 1990, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bavdaž Marko, Solkan, Med ogradami 46,
vložek 500.000 SIT, Josipović Anto, Nova
Gorica, Cankarjeva 28, vložek 500.000 SIT
– oba vstopila 12. 1. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost se razširi še na: varstvo otrok,
mladine in ostarelih ljudi.

Rg-41513

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02249 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VI.BI, Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipav-
ska 43, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5674719
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bitežnik Ivan, Nova Go-

rica, Vipavska 43, vložek 900.000 SIT; Bi-
težnik Nadja Viviana, Nova Gorica, Vipav-
ska 43, vložek 600.000 SIT, oba vstopila 4.
6. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bitežnik Ivan, razrešen 23. 12. 1994 in
ponovno imenovan za prokurista; namestni-
ca direktorja Bitežnik Nadja Viviana, razre-
šena 23. 12. 1994 in imenovana za direkto-
rico, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 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; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
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mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Rg-41516

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00591 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ECOM, d.o.o., Proizvodnja
in prodaja embalaže Idrija, sedež: Niko-
laja Pirnata 6a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02862/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5725941
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Albreht Ivan, Idrija, Nikolaja Pirnata 6a,
razrešen 21. 9. 1995 in imenovan za na-
mestnika direktorja, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Rejc Marko, Idrija, Ni-
kolaja Pirnata 6a, imenovan 21. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4531 Električne inštalaci-
je; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov.

Rg-41517

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01580 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DOAL, Trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Kozana, sedež: Kozana
109,  5212  Dobrovo,  pod  vložno  št.
1/02855/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5712424
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Domenis Aljoša, Šempeter

pri Gorici, Cesta prekomorskih brigad 2,
vstop 5. 2. 1993, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-41518

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01902 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FALCO, Trgovina – stori-
tve, d.o.o., Grgar, sedež: Grgar 134a, 5251
Grgar, pod vložno št. 1/02914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732794

Osnovni kapital: 2,575.207 SIT
Ustanovitelja: Di Falco Bruno, Grgar,

Grgar 134a, vložek 1,313.355 SIT, Di Falco
Erik, Solkan, Pirjevčeva 7, vložek 1,261.852
SIT – oba vstopila 3. 3. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 2612 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč 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 inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 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; 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; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-41519

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01859 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIMP, d.o.o., Proizvodno
trgovsko podjetje Šempeter pri Gorici,
sedež:  Prekomorskih  brigad  17,  5290
Šempeter, pod vložno št. 1/01130/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo in uskladitev dejavno-
sti z uredbo o standardni klasifikaciji dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5401917
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hojak Vladimir, Šempeter

pri Gorici, Prekomorskih brigad 17, vstop
5. 7. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
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izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2733 Hladno profili-
ranje; 2753 Litje lahkih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska 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; 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; 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; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje

in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-41520

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01817 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KAMNOSEŠTVO KAMEN-
KRAS, Opatje selo, d.o.o., sedež: Opatje
selo  1,  5291  Miren,  pod  vložno  št.
1/01805/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5090725
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marmor, Podjetje za pri-

dobivanje in obdelavo naravnega kamna Se-
žana, d.o.o., Sežana, Partizanska 73a, vlo-
žek 384.039 SIT, Zavadlav Aleksander, Mi-
ren, Opatje selo 74, vložek 1,115.961 SIT –
oba vstopila 9. 9. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 1411 Pri-
dobivanje 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; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-41521

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01720 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BATEX, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Renče, sedež: Arčoni 1, 5292
Renče, pod vložno št. 1/02382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, pristop novega družbenika, uskladitev
dejavnosti in vpis namestnika direktorja s
temile podatki:

Matična št.: 5626030
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Lasič Tatjana, Renče, Ar-

čoni 1d, vstop 30. 3. 1992, vložek 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lasič Du-
šan, Renče, Arčoni 16e, vstop 22. 9. 1994,
vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lasič
Dušan, imenovan 22. 9. 1994, kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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; 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
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; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5142 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6512
Drugo denarno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
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posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41522

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01550 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NOVA-ŠPED, Mednarod-
na špedicija in transport, d.o.o., Vrtojba,
sedež: MMP Vrtojba, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/01907/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5532418
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štanfel Štefan, Kojsko,

Podsabotin 5, vstop 13. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41523

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00211 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  KOMUNALNA  STANO-
VANJSKA DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5210461
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vi-

težnik Alojz, razrešen 25. 4. 1996; Lavren-
čič Mitja, Vipava, Na produ 13, imenovan
25. 4. 1996, kot v.d. direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-41526

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00197 z dne 13. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03614/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947251
Firma: BURIM, Gradbena in obrtna

dela, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: BURIM, d.o.o., Šem-

peter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, IX.

septembra 238
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Delijaj Ferat, Komenda,

Suhadole 15, vstop 9. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Deli-
jaj Ferat, imenovan 9. 4. 1996, kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Sadrijaj Gjafer, Nova Gorica,
Bidovčeva 4, imenovan 9. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska del; 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 Izo-

lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega mateiala; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7312 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-41529

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02311 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa REKLAN, Turizem in tr-
govina, d.o.o., Bovec, sedež: Klanc 28,
5230 Bovec, pod vložno št. 1/02306/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601754
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Repič Marko, Nova Gori-

ca, Cankarjeva 34, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 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.

Rg-41533

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01277 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  URQUELL,  Trgovsko  in
storitveno podjetje, d.o.o., Tolmin, sedež:
Zatolmin 1d, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/02213/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5583349
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ortar Damijan, Tolmin, Za-

tolmin 1d, vstop 16. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41535

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00271 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BANT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Goriška 6, Ajdovščina, sedež: Go-
riška 6, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.

1/01655/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484294
Firma:  B  AVTOCENTER,  Trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  B  AVTOCENTER,

d.o.o.
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška ce-

sta 56
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-41536

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00259 z dne 12. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03612/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947162
Firma:  OBLAK  INGRID  IN  AGRE-

STA, Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: OBLAK INGRID IN

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

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Streliška 38
Ustanovitelja: Oblak Ingrid, Šempeter

pri Gorici, Ivana Suliča 16a in Agresta
Oronzo, Gorizia, Via Brigata Casale N. 33 –
oba vstopila 23. 5. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 5119 Po-
sredništvo 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; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-41538

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01721 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  GIMNAZIJA  JURIJA
VEGE IDRIJA, p.o., sedež: Študentovska
16, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/00140/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje v javni zavod, uskladitev z zako-
nom o zavodih, spremembo firme, skrajša-
no firmo, spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085969
Firma: GIMNAZIJA JURIJA VEGE,

IDRIJA
Skrajšana firma: GIMNAZIJA Idrija
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Idrija, iz-

stop 30. 1. 1992; Vlada Republike Sloveni-
je, Ljubljana, vstop 30. 1. 1992, odgovor-
nost: ostalo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hva-
lec Borut, Idrija, Prelovčeva 3, imenovan 1.
10. 1994, kot ravnatelj zastopa zavod brez
omejitev; Cvetlbar Milan, razrešen 1. 10.
1994.

Rg-41539

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01420 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AVANT, d.o.o., podjetje za
turizem, trgovino, gostinstvo in storitve,
Tolmin, sedež: Prešernova 2, 5220 Tol-
min, pod vložno št. 1/00506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, sedeža, vstop in iz-
stop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5312612
Firma: AvanT, Podjetje za turizem, tr-

govino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Most
na Soči

Skrajšana firma: AvanT, d.o.o., Most
na Soči

Sedež: 5220 Most na Soči, Most na So-
či št. 68

Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Mervič Staško, izstop 6. 6.

1994; Mervič Dean, Most na Soči, Most na
Soči 100, vstop 6. 6. 1994, vložek 1,503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41544

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01567 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LUTES, Instalacije in trgo-
vina, Vitovlje, d.o.o., sedež: Vitovlje 45L,
5261 Šempas, pod vložno št. 1/01378/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ukladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5445353
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lutman Ecijo, Šempas, Vi-

tovlje 45L, vstop 6. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lutman Aleksandra, izstop 21. 6. 1994.

Rg-41545

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00210 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  DOMOTEX,  Trgovina,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vojkova 6a,
5250 Solkan, pod vložno št. 1/03545/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5915821
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska 5,

Rožna dolina
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Tomažič Nevenka, Nova Gorica,
Cankarjeva 40 in prokurist Brajnik Corra-
do, Gorica, Via Natisone 4, oba imenovana
8. 5. 1996.

Rg-41546

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00235 z dne 11. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03611/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947375
Firma: KOZOROG BIRO, Družba za

inženiring, projektiranje in svetovanje,
d.o.o., Tolmin

Skrajšana firma: KOZOROG BIRO,
d.o.o., Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5220 Tolmin, Petra Skalarja 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kozorog Danilo, Tolmin,

Na hribih 17, vstop 13. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozorog Danilo, imenovan 13. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-41549

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00237 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MARVEL, d.o.o., Notranja
in zunanja trgovina, Nova Gorica, sedež:
Erjavčeva 26b, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5297982
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska 39.

Rg-41550

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00173 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CIP Commerce, Podjetje
za trgovino, d.o.o., MMP Vrtojba, Šem-
peter pri Gorici, sedež: MMP Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02185/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, iz-
stop in vstop družbenikov, uskladitev de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5627818
Firma: MACO – SL, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: MACO – SL, d.o.o.,

Šempeter pri Gorici
Ustanovitelj: CTP Chemical Tehnical

Products Export-import, Braco Trbić Wien
in Ukmar Jolanda, oba izstopila 12. 4.
1996; MACO, s.r.l. Macchine Edili Indu-
striali ed Agricole, Pradamano, Strada Sta-
tale n. 56 KM 7, vložek 1,500.000 SIT,
vstop 12. 4. 1996, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ukmar Jolanda, Solkan, Za spomeni-
kom 4, razrešena 19. 4. 1996 in imenovana
za namestnico direktorja, zastopa družbo
brez omejitev; namestnik direktorja Trbić
Braco, razrešen 19. 4. 1996; direktor Klede
Franco, Savogna d’Isonso, Slataper 10, ime-
novan 9. 4. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 7 .6. 1996: 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-

govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško 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; 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; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
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slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41551

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00261 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949378
Firma: PLATINIUM TECHNOLOGY,

Računalniška programska oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: PLATINIUM TECH-

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

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Platinium Technology

Gesellschaft m.b.H., Dunaj, Wohllebengas-
se 17, vstop 20. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirjevec Boris, Ajdovščina, Vilharje-
va 28a, imenovan 20. 2. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-41553

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02224 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CTP Commerce, Podjetje
za trgovino, d.o.o., MMP Vrtojba, Šem-
peter pri Gorici, sedež: MMP Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02185/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, vstop družbenika
in spremembo pooblastil zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5627818
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: CTP Chemical Tehnical

Products Export-Import, Braco Trbić Wien,
Wien, Alliitertenstrasse 2-4, vstop 24. 1.
1992, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ukmar Jolanda, Solkan, Za spo-
menikom 4, vstop 28. 12. 1994, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uk-
mar Jolanda, razrešena 28. 12. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41554

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01569 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VELETRA, Organizacija
in transport blaga Dobrovo, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva 6, 5212 Dobrovo, pod vlož-

no št. 1/00939/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo kapitala
zaradi izstopa družbenika in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5373417
Osnovni kapital: 3,087.825 SIT
Ustanovitelj: Vendramin Željko, izstop

6. 7. 1994; Leban Robert, Dobrovo, Gregor-
čičeva 6, vstop 7. 1. 1990, vložek 3,087.825
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vendramin Željo, razrešen 6. 7. 1994;
direktor Leban Robert, imenovan 6. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41555

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01582 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MARVEL, d.o.o., Notranja
in zunanja trgovina, Nova Gorica, sedež:
Erjavčeva 26, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00392/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5297982
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavčeva

26b
Osnovni kapital: 6,882.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrijelčič Vojko in Ga-

brijelčič Jožica, oba Nova Gorica, M. Va-
lentinčiča 11, vstopila 20. 12. 1989, vložila
po 3,441.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klanjšček Miran, Nova Gorica, Can-
karjeva 52, imenovan 24. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Gabrijelčič
Vojko, razrešen 24. 6. 1994.

Rg-41558

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01426 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa USLUGA, d.o.o., Storitve-
trgovina-svetovanje,  Idrija,  sedež:  St.
Bloudka 14a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03214/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5791561
Osnovni kapital: 1,590.558 SIT
Ustanovitelja: Kržišnik Edvard in Krži-

šnik Milena, oba Idrija, St. Bloudka 14, vsto-
pila 5. 7. 1993, vložila po 795.279 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 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; 4531 Električne inštalaci-

je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-41559

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02302 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  NEVADA  SPORT,  Pro-
izvodnja športnih izdelkov, d.o.o., Volčja
Draga, sedež: Dombrava št. 1, 5293 Volč-
ja Draga, pod vložno št. 1/02753/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop družbenika in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5691141
Ustanovitelj: Tecnica S.P.A., Nervesa

Della Battaglia, Italia, Via General Gandol-
fo 31040, vstop 26. 11. 1992, vložek
13,906.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tekstilna tovarna Okroglica, p.o., izstop
22. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Varl Igor, razrešen 9. 12. 1994; di-
rektor Kokelj Leo, Nova Gorica, Cankarje-
va 40, imenovan 9. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-41561

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00147 z dne 3. 6. 1996 pri
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subjektu vpisa PERIC & PERIC, Trgovi-
na in servis, d.n.o., Bilje, sedež: Bilje
135c, 5292 Renče, pod vložno št.
1/01220/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5416612
Firma: P & P, Trgovina in servis, d.o.o.,

Bilje
Skrajšana firma: P & P, d.o.o., Bilje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Peric Viljem in Peric Mat-

jaž, oba Renče, Bilje 135c, vstopila 2. 10.
1990, vložila po 820.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peric Viljem, imenovan 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41563

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00423 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GOPEK, Proizvodnja stro-
jev za živilsko industrijo, Nova Gorica,
d.d., sedež: Prvomajska 37, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03439/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in osnovnih vložkov del-
ničarjev s temile podatki:

Matična št.: 5883059
Osnovni kapital: 40,520.000 SIT
Ustanovitelja: Prinčič Dušan, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 27, vložek 625.000
SIT, Zgonik Viktor, Kostanjevica na Krasu,
Vojščica 58, vložek 1,275.000 SIT – oba
vstopila 13. 12. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-44097

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00282 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TRADING, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Indu-
strijska cesta 5, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, izstop družbenika in spremembo

poslovnega deleža, uskladitev in spremem-
bo dejavnosti  s temile podatki:

Matična št.: 5800501
Ustanovitelj: Bizjak Franc, izstop 19. 4.

1995, Bratina Marjo, Nova Gorica, Klemen-
ta juga 8, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,616.157.10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo.

Rg-44098

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02013 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FEPROINOX, podjetje za
obdelavo pločevine, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Delpinova 13, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01635/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, uskladitev akta z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in skrajšane firme in uskladitev de-
javnosti  s temile podatki:

Matična št.: 5479487
Firma: FEPROINOX, obdelava ploče-

vine, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FEPROINOX, d.o.o.,

Nova Gorica
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 2733

Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskim izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-44101

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02019 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa DIA, projektiranje in obli-
kovanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Can-
karjeva 26, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615305
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT

Ustanovitelja: Peruničič Vladimir in
Mihelič Bajramovič Bojana, oba iz Nove
Gorice, Cankarjeva 26, vstop 21. 2. 1992,
vložila 764.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-44105

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02001 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TINKO, d.o.o., trgovina in
turizem Šempeter, sedež: Na Pristavi 7,
Šempeter, pod vložno št. 1/02200/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča, uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5596661
Osnovni kapital: 1,597.281 SIT
Ustanovitelj: Valentinčič Robert, Šempe-

ter, Na pristavi 7, vstop 27. 2. 1992, vložek
1,597.281 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44106

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01996 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PERTOVT, proizvodnja, tr-
govina, gostinstvo, d.o.o., Levpa, sedež:
Levpa 7b, Kal nad Kanalom, pod vložno št.
1/01580/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5479525
Osnovni kapital: 1,615.900 SIT
Ustanovitelj: Pertovt Srečko, Kal nad

Kanalom, Levpa 7/b, vstop 30. 11. 1990,
vložek 1,613.900 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-44107

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01984 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TRADING, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Indu-
strijska cesta 5, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5800501
Osnovni kapital: 1,616.157,10 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Franc, Nova Gori-

ca, Partizanska 31 in Bratina Marjo, Nova
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Gorica, Klementa juga 8, oba vstop  7. 7.
1993, oba vložila 808.078,55 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-44112

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01944 z dne 2. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa VOGRAD, podjetje za gradbene
storitve, d.o.o., Renče, sedež: Mohorini 33,
Renče, pod vložno št. 1/02304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601762
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Černe Vojko, Renče, Mo-

horini 33, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 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, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-44115

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01952 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CETUS, podjetje za oprav-
ljanje finančnih in računovodskih stori-
tev, računalniško-informacijskega inženi-
ringa ter trgovskih storitev, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Cankarjeva 28, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5597897
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Đorđević Samo in

Đorđevič Aleksander, oba iz Nove Gorice,

Cankarjeva 28, vstopila 20. 3. 1993, vložila
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đorđevič Samo, Nova Gorica, Can-
karjeva 28, imenovan 30. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, Đorđevič Nikola, raz-
rešen 30. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1996: 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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 izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
apratov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-44117

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01963 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa HIŠA, stanovanjsko podjet-
je, d.o.o., Cerkno, sedež: Ličarjeva ulica
št. 7, Cerkno, pod vložno št. 1/02262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, vpis
članov nadzornega sveta in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5584027
Člani nadzornega sveta: Zajc Milan, Se-

dej Metod in Bogataj Branko, vsi vstopili
14. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1996: 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

Rg-44118

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01964 z dne 2. 8. 1996 pri

subjektu vpisa Biro DE, d.o.o., projekti-
ranje in svetovanje, Šempeter, sedež: A.
Gabrščka 54, Šempeter, pod vložno št.
1/02149/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5732824
Firma: BIRO DE, projektiranje in sve-

tovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO DE, d.o.o.
Sedež: Šempeter pri Gorici, A. Gabršč-

ka 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Debeljak Mitja, Šempeter,

A. Gabrščka 54, vstop 25. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1996: 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finačni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-41508

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01427 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TOMO, gradbeno podjet-
je, d.o.o., Žirovnica, sedež: Žirovnica 10,
Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/02014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, vstop družbe-
nika in spremembo zastopnika ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5546087
Firma: TOMO, d.n.o., Demšar & Co.,

gradbeno podjetje
Skrajšana firma: TOMO, d.n.o., Dem-

šar & Co.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnja Idrija, Gorenji Vrsnik

2c
Ustanovitelja: Demšar Tomaž, vstop

12. 12. 1991 in Demšar Brigita, vstop 23. 5.
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1994, oba iz Spodnje Idrije, Žirovnica 10,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dem-
šar Brigita, Spodnja Idrija, Žirovnica 10,
imenovana 23. 5. 1994, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
vpisana v sodni register s sklepom Srg
94/01427 z dne 11. 6. 1996.

Rg-41560

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01498 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AITA, d.o.o., trgovina – go-
stinstvo – storitve Cerkno, sedež: Platiše-
va 70, Cerkno, pod vložno št. 1/03215/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti  s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5791588
Osnovni kapital: 1,805.788 SIT
Ustanovitelja: Močnik Marko in Močnik

Cecilija, oba iz Cerkna, Platiševa 70, vsto-
pila 30. 6. 1993, vložila 902.894 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 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; 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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranh prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-42491

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01294 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa C & C, d.o.o., trgovina na
debelo in drobno, Idrija, sedež: Županči-
čeva 22, Idrija, pod vložno št. 1/01627/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-

darskih družbah, spremembo sedeža, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5500818
Sedež: Idrija, Sestre Efreme 7
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Rojc Marija in Rojc Peter,

oba iz Idrije, Sestre Efreme 7, vložek
376.000 SIT, Čuk Ivo in Čuk Aleksandra,
oba iz Idrije, Triglavska 23, vsi vstopili
19. 12. 1990, vložili 376.000, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.

Rg-42514

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01663 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ORHIDEJA, gostinstvo, tu-
rizem, trgovina, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Tolminskih puntarjev 4, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03363/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča, vstop novih družbe-
nikov in spremembo osnovnih vložkov s
temile podatki:

Matična št.: 5835372
Ustanoviteljice: Lenz Vlasta, Nova Go-

rica, Cankarjeva 50, vstop 8. 12. 1993, Su-
sič Dajana, Nova Gorica, Gradnikove Bri-
gade 57 in Kavčič Darja, Nova Gorica, Can-
karjeva 80, obe vstopili 7. 7. 1994, vse vlo-
žile 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-43148

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01294 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa C & C, d.o.o., trgovina na
debelo in drobno, Idrija, sedež: Županči-
čeva 22, Idrija, pod vložno št. 1/01627/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5500818
Sedež: Idrija, Sestre Efreme 7
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Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Rojc Marija in Rojc Peter,

oba iz Idrije, Sestre Efreme 7, in Čuk Ivo in
Čuk Aleksandra, oba iz Idrije, Triglavska
23, vsi vstopili 19. 12. 1990, vsi vložili
376.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Sklep sodišča o začetku stečaja opr. št.
St. 11/96 z dne 22. 8. 1996.

Rg-44087

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00479 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOPROMET GORICA,
tovorni promet, d.d., Nova Gorica, sedež:
Cesta 25. junija 1a, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00629/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, sklep sodišča o uvedbi
stečajnega postopka, spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5143446
Firma: AVTOPROMET GORICA, to-

vorni promet, d.d., Nova Gorica v stečaju
Skrajšana firma: TOVORNI PROMET,

d.d., Nova Gorica v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pra-

šović Edib, razrešen 22. 8. 1996. Stečajni
upravitelj, Stojan Zorn, Šempeter, Obmejna
cesta 58, imenovan 22. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Sklep sodišča o začetku stečaja opr. št.
St. 11/96 z dne 22. 8. 1996.

Rg-44088

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00394 z dne 8. 8. 1996 pod
št. vložka 1/03634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5957222
Firma: PETRA LORGER in družbe-

nik, k.d., storitve za nego telesa Liskur
23, Stara gora pri Novi Gorici

Skrajšana firma: PETRA LORGER in
družbeniki, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Nova Gorica, Liskur 23, Stara

gora

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Lorger Petra, Šmarje pri

Jelšah, Korpule 22 in Čebokelj Matej, Col,
Podkraj 4, oba vstopila 26. 6. 1996, vložila
5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lorger Petra, Šmarje pri Jelšah,
Korpule 22, imanovana 26. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-44089

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00278 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FEPROINOX, obdelava
pločevine, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Del-
pinova 13, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01635/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5479487
Sedež: Nova Gorica, Ul. 25. junija 1d
Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 2851 Po-

vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4532 Izolacijska dela;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na drobno s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-44094

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02025 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ARISTOS, založništvo,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Bevkova 2, Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/01467/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča, uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5458030
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pelicon Edvard, Ajdovšči-

na, Lavričeva 1, vstop 31. 10. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-44095

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02029 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ENCIJAN INC., gostinstvo
in turizem, d.o.o., Log pod Mangartom,
sedež: Log pod Mangrtom št. 31, Log pod
Mangrtom, pod vložno št. 1/02621/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča, uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in uskladitev dejavnosti  s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5659353
Firma: ENCIJAN INC., gostinstvo in

turizem, d.o.o., Log pod Mangrtom
Skrajšana firma: ENCIJAN INC., d.o.o.,

Log pod Mangrtom
Sedež: Log pod Mangrtom, Log pod

Mangrtom št. 31
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Terstenjak Nikolaj, Ter-

stenjak Božidarka in Nardin Mateja vsi iz
Loga pod Mangrtom, Log pod Mangrtom
31, vsi vstopili 15. 7. 1992, vložili 520.000
SIT; odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-44119

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00455 z dne 30. 8. 1996 pod
št. vložka 1/03642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968003
Firma: SPEDITION RENTRANS, med-

narodni prevozi, d.o.o.
Skrajšana  firma:  SPEDITION  REN-

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

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, MMP Vr-

tojba 2b
Osnovni kapital: 3,600.300 SIT
Ustanovitelj: Spedition trade trans Hol-

ding GmbH, Dunaj, Rienosslg. 15/2a, vstop
28. 6. 1996, vložek 3,600.300 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kaas Dieter, Dunaj, Rienosslg. 15/2a,
zastopa družbo brez omejitev, prokurist To-
minec Janko, Nova Gorica, Tolminskih pun-
tarjev 2a, oba imenovana 28. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 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-
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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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 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; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44123

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00421 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa Tovarna kemičnih izdelkov
in proizvodnja krede, Srpenica, p.o., se-
dež: Srpenica 1, Srpenica, pod vložno št.
1/00298/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,

vpis kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika, vpis nadzornega sveta
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5043123
Firma: TKK, tovarna kemičnih izdel-

kov in proizvodnja krede, Srpenica, d.d.
Skrajšana firma: TKK Srpenica, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 253,789.000 SIT
Ustanovitelji: HELIOS, n.sol.o., Dom-

žale, TOZD TKK Srpenica, o.sub.o, izstop
14. 5. 1996, Delavci iz interne razdelitve,
Srpenica, Srpenica 1, vložek 50,758.000
SIT, Delavci iz notranjega odkupa, Srpeni-
ca, Srpenica 1, vložek 20,352.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložek 25,379.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25,
vložek 25,379.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vsi vstopili 14. 5. 1996, vložek
131,921.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hrast
Janko, Mlakar Dragica in Feregotto Robert,
vsi razrešeni 14. 5. 1996, direktor Hrast Jan-
ko, Tolmin, Žagarjeva 7, imenovan     14. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Beguš Ada,
Trebše Nada, Ivančič Božidar-Silvo, Trebše
Anton-Mirko in Konec Jožef, vsi vstopili
14. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 1412 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarni obliki; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primar-
ni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2664 Proizvodnja malte; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5551 Stori-
tve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje;  7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00719/00913 – 1996/KJ z dne 26. 7. 1996.

Rg-44124

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00419 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/03640/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5958091
Firma: TKO, tovarna kovinske opre-

me, d.o.o., Batuje
Skrajšana firma: TKO, d.o.o., Batuje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črniče, Batuje 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lozej Ivo, Ajdovščina,

Podgraga 55, Vencelj Ivo, Idrija, Srebrniče-
va 82, Jarc Vinko, Volčja Draga, Vogrsko
31, Menard Miran, Idrija, Levstikova 15,
Brence Roman, Idrija, Gorenji vrsnik 14,
Lozej Marijan, Ajdovščina, Ustje 5, vsi vlo-
žili 150.000 SIT, IMP KLIMA proizvodnja
klima sistemov, d.o.o., Idrija, Vojkova 4,
vložek 600.000 SIT, vsi vstopili 23. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Rafael, Ajdovščina, IX. Kor-
pusa 28, imenovan 23. 5. 1996, brez po-
prejšnjega soglasja skupščine ne more skle-
pati pravnih poslov ali sprejemati odločitev
glede: sklepanja najemnih pogodb in po-
godb z zunanjimi sodelavci družbe, najem
kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, inve-
sticijskih vlaganj, katerih vrednost presega
tolarsko protivrednost 5.000 DEM.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
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in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodna črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44126

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02007 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VITAL, podjetje za go-
stinstvo, d.o.o., Idrija, sedež: Vojkova 10,
Idrija, pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev akta
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme in uskladitev
dejavnosti  s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472385
Firma: VITAL, podjetje za gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: VITAL d.o.o.
Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5521 Dejavnost pla-

ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering);

Rg-44129

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00417 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/03641/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5956706
Firma: PALEX EUR, obdelava lesa in

lesna industrija, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: PALEX EUR, d.o.o.,

Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Rutarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Polla Marino, Strembo,

Via nazionale 53, Toscana Dario, Andalo,
Via paganella 2, Calcari Renato, Tiarno di
sotto, Via per ceri’ 1, Bonomi Mario, Tione
di trento, Via roma 55, vsi vstopili 9. 7.
1996, vložili 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Calcari Renato, Tiarno di sotto, Via per
ceri’ 1, imenovan 9. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, prokurist Cuder Marko,
Tolmin, Rutarjeva 6, imenovan 9. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 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; 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.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-44130

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01816 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa GOFRUT, trgovsko izvoz-

no in uvozno podjetje, d.o.o., Kojsko 7,
sedež: Kojsko 7, Kojsko, pod vložno št.
1/01871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, vstop družbenika
in vpis zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5680573
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Četrtič Marjan, Kojsko,

Kojsko 7, vstop 10. 9. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kušar Ja-
nja, Šempeter pri Gorici, Stjenkova 51,
vstop 20. 6. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-
šar Janja, Šempeter pri Gorici, Stjenkova
51, imenovana 20. 6. 1994, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

NOVO MESTO

Rg-100728

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00342 z dne 29. 11. 1996
pod št. vložka 1/02771/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.:5710430002
Firma: PRO-VIDEO, filmska promo-

cija in distribucija, d.o.o., Mirna, Podruž-
nica METROPOL, Ljubljana

Skrajšana firma: PRO-VIDEO, d.o.o.,
Mirna, Podružnica  METROPOL, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 6
Ustanovitelj: PRO-VIDEO, filmska pro-

mocija in distribucija, d.o.o., Mirna, Gubče-
va 11, vstop 18. 10. 1996, odgovornost: osta-
lo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lončar Tomaž, Mirna, Gubčeva uli-
ca 11, imenovan 18. 10. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev kot poslovodja – di-
rektor.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 221 Za-
ložništvo; 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; 522 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 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);
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
744 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
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muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Ustanovitev podružnice z dne 18. 10.
1996.

Rg-100736

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00367 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa POHORJE, proizvod-
nja opreme za protipožarno zaščito in na-
makanje, ulivanje in kovanje barvnih ko-
vin ter kmetijska proizvodnja, p.o., se-
dež: Slovenska vas 14, Mirna, pod vložno
št. 1/00290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5273170
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Papež Milivoj, razrešen 4. 11. 1996;
direktor Strmole Janez, Mirna, Sokolska 6,
imenovan 5. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-101148

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00365 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa KOTORI, gradbeno –
industrijsko podjetje, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Ljubljanska 8, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5689627
Ustanovitelj: Kalin Vladko, izstop 25. 10.

1996; Kotorri Ramiz, Novo mesto, Ljub-
ljanska 8, vstop 25. 10. 1996, vložek
1,601.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kalin
Vladko, Novo mesto, Lobetova 9, razrešen
6. 11. 1996 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo s predhodnim
soglasjem namestnika direktorja Ramiza
Kotorrija, in družbenik Kotorri Ramiz, ime-
novan 6. 11. 1996, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 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; 511
Posredništvo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 514 Trgovina na debe-
lo 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; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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); 6024 Cestni to-
vorni promet.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 25. 10. 1996.

Rg-101150

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00168 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa LABOD, tovarna obla-
čil, Novo mesto, p.o., sedež: Seidlova ce-
sta 35, Novo mesto, pod vložno št.
1/00004/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme in zastopnikov,
ustanovitelje, uskladitev dejavnosti in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037158
Firma: LABOD, konfekcija, Novo me-

sto, d.d.
Skrajšana firma: LABOD, Novo mesto,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 906,532.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
178,735.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil
89,367.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 89.367.000 SIT,
Božinović Marica, in ostali udeleženci no-
tranjega odkupa s seznama delničarjev, Bre-
žice, Gregorčičeva 18, vložili 357.471.000
SIT, Božinović Marica in ostali upravičenci
interne razdelitve, vložili 178.735.000 SIT,
in Medic Samo – upravičenec iz denaciona-
lizacije, Novo mesto, Brezov log 56, vložil
12,857.000 SIT – vstopili 17. 5. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: gene-
ralni direktor Kirm Andrej, Novo mesto,
Seidlova cesta 62, ki od 17. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, zastopnik Vodopivec
Marjan, Novo mesto, Mali Slatnik 51, ki od
17. 5. 1996, kot pomočnik generalnega di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev, za-
stopnik Žagar Boris, Novo mesto, Smrečni-
kova 28, ki od 17. 5. 1996 kot vodja izvoz-
no-uvozne službe zastopa in predstavlja
družbo na komercialnem področju neome-
jeno, razen da potrebuje pri sklepanju ko-
mercialnih pogodb v vrednosti nad 10 mio
SIT soglasje uprave, zastopnica Bevc So-
nja, Straža, Loke 11, ki od 17. 5. 1996 kot
vodja finančne službe zastopa družbo pri
sklepanju finančnih aranžmanov v smislu
izvajanja sprejete poslovne politike, in za-
stopnica Gole Reberšak Vanja, Trebnje, Jur-
čičeva 22, ki od 17. 5. 1996 kot vodja zuna-
nje trgovinske službe zastopa in predstavlja
družbo na komercialnem področju neome-
jeno, razen da potrebuje pri sklepanju ko-
mercialnih pogodb v vrednosti nad 10 mio
SIT soglasje uprave.

Člani nadzornega sveta: Mohar Marija,
Zupančič Slavka, Mišura Marta, Cenar Ol-
ga, Hrastnik Marija, Hriberšek Stanko, Kosi
Marija, Magdič Marija, Baznik Anica, Če-
pin Marija, Strle Tilka, Lenič Marjana, Smo-
le Barica, Humar Tatjana, Novak Jelka, Ro-
tar Janez in Stegnar Jure, vstopili 17. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 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
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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; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 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.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Akt o lastninskem preoblikovanju ter sta-
tut delniške družbe z dne 17. 5. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00607/00240
– 1996/BJ z dne 28. 5. 1996.

Rg-101153

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00405 z dne 24. 12. 1996
pod št. vložka 1/03942/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5992273
Firma: KANOLES, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KANOLES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vinica, Sečje selo 12
Osnovni kapital: 2,024.000 SIT
Ustanovitelj: Mravinec Martin, Vinica,

Sečje selo 12, vstop 2. 12. 1996, vložek
2,024.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mravinec Martin, imenovan 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 2512 Obnav-

ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 511 Posredništvo;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 2. 12. 1996.

Rg-101154

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00398 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa NOVOLES – LEPLJENI
ELEMENTI, proizvodnja lesnih elemen-
tov, d.o.o., Straža, sedež: Na žago 6, Stra-
ža, pod vložno št. 1/02733/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo tipa
pooblastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5678374
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-

vlin Lado, Straža, Soteska 42, razrešen 27.
9. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101155

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00397 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa NOVOLES – DROBNO
POHIŠTVO, leseno pohištvo, Straža,
d.o.o., sedež: Na žago 6, Straža, pod vlož-
no št. 1/01311/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5412471
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-

vlin Rado, Straža, Soteska 42, razrešen 27.
9. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101703

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00455 z dne 3. 1. 1997
pri subjektu vpisa HST – INVEST, inženi-
ring, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., sedež: Podgora 9, Straža, pod vlož-
no št. 1/03723/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5877814
Sedež: Novo mesto, Belokranjska ce-

sta 26

Rg-101707

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00439 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa AJDA, trgovina, go-
stinstvo, turizem, inženiring in druge sto-
ritve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Rozma-
nova 9, Novo mesto, pod vložno št.
1/03929/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vim vložki s temile podatki:

Matična št.: 5562830
Osnovni kapital: 8,441.000 SIT
Ustanoviteljica: Meke Maja, Krško, La-

pajnetova 8, vstop 6. 9. 1993, vložek
8,441.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101709

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00176 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVOLES – NOE, no-
tranja oprema, inženiring, Straža, d.o.o.,
sedež: Na žago 6, Straža, pod vložno št.
1/01865/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5508517
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kure

Janez, razrešen 8. 5. 1996 kot v.d. dire-
ktorja; Žunič Marjeta, Novo mesto, Ob tež-
ki vodi 1, imenovana 8. 5. 1996 za v.d.
direktorice in zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101716

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00005 z dne 14. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVOGRAD, gradbe-
ništvo, inženiring in trgovina, d.d., sedež:
Podbevškova 12, Novo mesto, pod vložno
št. 1/03707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sve-
ta in spremembo zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5870909
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tom-

ljanovič Gorazd, razrešen 31. 12. 1996 kot
v.d. direktorja; direktor Hribernik Boris, No-
vo mesto, Ljubljanska 1, imenovan 1. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kink Anton
Zvonko, Dimitrič Ada, Strmole Feliks, Turk
Pavel in Kocjan Jože, izstopili 21. 5. 1996;
Kelvišar Marjan, Kekec Bojan, Babič Vla-
sta, Avsec Anton in Lovrin Štefan, vstopili
21. 5. 1996.

Rg-101719

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00429 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa M & MT, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Otočec ob Krki,
sedež: Skalna ulica 23, Otočec ob Krki,
pod vložno št. 1/03844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5930324
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 5261 Tr-

govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-101720

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00427 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa BAREGEL – POLIDEJ,
Novo mesto, inženiring, prodaja, za-
stopstva, d.o.o., sedež: Pod Trško goro 40,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00557/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5321522
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Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 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; 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 malimi 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, 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; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost 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; 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.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-102625

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00452 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa TOMCOMMERCE, tr-
govina, organizacija, marketing, d.o.o.,
Mirna, sedež: Cesta III. bataljona VDV
14, Mirna, pod vložno št. 1/00475/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5313074
Sedež: Mirna, Glavna cesta 14
Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 4545

Druga zaključna gradbena dela; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
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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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko 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 bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe.

Rg-102627

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00431 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa BRADAČ SECURITY
& Co., varovanje oseb in premoženja,
d.n.o., sedež: Kočevarjeva ulica 2, Novo
mesto, pod vložno št. 1/03720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev k druž-
bi G7, d.o.o., ter spremembo družbenika in
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5877989
Ustanovitelj: Bradač Matija, Novo me-

sto, Župnca 6, vstop 29. 11. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Bradač Marjeta, izstop      13.
11. 1996.

Pripojitev k družbi G7, družba za varo-
vanje, d.o.o., Trzin, Špruha 33, Mengeš, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 15. 11.
1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-103239

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00442 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa DD TIM, družba za tr-
govino in marketing, d.o.o., Gradac, se-
dež: Gradac 103, Gradac, pod vložno št.
1/03749/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika zaradi odsvo-
jitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5890624
Ustnovitelj: Plut Damjan, izstop 11. 12.

1996, TERNA, posredovanje in trgovina,
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Kandijska
32, vstop 11. 12. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pogodba o prodaji poslovnega deleža z
dne 11. 12. 1996.

Rg-103240

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00420 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa TERNA, posredovanje
in trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Kandijska 32, Novo mesto, pod vložno št.
1/00531/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-

membo družbenika in poslovnih deležev,
razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5317754
Osnovni kapital: 300,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ravnikar-Plut Ivanka,

vstopila 29. 12. 1989, vložila 60,000.000
SIT, in Plut Dušan, vstopil 10. 12. 1996,
vložil 240.000 SIT, oba iz Novega mesta,
Košenice 57, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 511 Posredništvo; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 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 prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 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; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;

74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103242

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00378 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa PEKARNA IN SLA-
ŠČIČARNA DOLENJSKA, d.d., Novo
mesto, sedež: Ločna 21, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01131/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in zastop-
nikov, nadzorni svet in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5132231
Firma: DOLENJSKE PEKARNE, pro-

izvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic,
d.d.

Skrajšana  firma:  DOLENJSKE  PE-
KARNE, d.d.

Sedež : Novo mesto, Ločna 2
Osnovni kapital: 176,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj Republike

Slovenije, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
77,890.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala pot 5, vložil
17,600.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala pot 5, vložil 17,600.000 SIT, de-
lavci na podlagi interne razdelitve: Adamič
Dejan in ostali po seznamu, Novo mesto,
Muhaber 19, vložili 35,200.000 SIT, in de-
lavci na podlagi notranjega odkupa: Muhič
Alojz in ostali po seznamu, Novo mesto,
Birčna vas 3, vložili 27,710.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Pekarne in slašči-
čarne Dolenjska, p.o., izstopile 8. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muhič Alojz, Novo mesto, Birčna
vas 3, razrešen in ponovno imenovan 8. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Splichal Vera,
Štrbenc Drago in Kirn Srečko, vstopili        8.
10. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 1561
Mlinarstvo; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
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hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Akt o lastninskem preoblikovanju in sta-
tut delniške družbe z dne 8. 10. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00859/01080
– 1996/MV z dne 26. 11. 1996.

Rg-103243

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00019 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa BERK, d.o.o., Šentru-
pert, splošno mizarsko podjetje, sedež:
Prelesje 27, Šentrupert, pod vložno št.
1/02005/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5549345
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega 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.; 4532 Izolacijska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenga
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103245

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00018 z dne 3. 2. 1997
pod št. vložka 1/03944/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1125621
Firma:  EVROSTROJ,  strojegradnja,

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

govornostjo
Sedež: Semič, Krvavčji vrh 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golobič Martin, Semič, Kr-

vavičji vrh 6, vstop 9. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golobič Martin, imenovan 9. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1997: 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
za motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 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 naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sklenjen dne 9. 1. 1997.

Rg-103246

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00001 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa ELMAT, trgovina, pro-
izvodnja, projektiranje in montaža, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Cankarjeva 28, Novo
mesto, pod vložno št. 1/01360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423457
Sedež: Novo mesto, Žlebej 7
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 2971 Pro-

izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 313 Proizvodnja izoliranih električnih

kablov in žic; 314 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 316 Proizvodnja druge električ-
ne opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 323 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 333 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 602 Drug ko-
penski promet.

Rg-103247

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00038 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa MIZARSTVO BOBIČ,
proizvodnja in storitve, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Belokranjska cesta 15, Novo
mesto, pod vložno št. 1/02165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5597846
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
517 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
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premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, .d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103675

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00435 z dne 7. 2. 1997
pod št. vložka 1/03945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1121979
Firma: AVTO BH, trgovina, servis in

prevozi, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO BH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Podbevškova ul. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bajc Niko, Ajdovšina,

Gradišče 44a, in Hrovatič Janez, Šentjernej,
Groblje 5, vstopila 2. 12. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bajc Niko, ki zastopa družbo brez ome-
jitev in družbenik Hrovatič Janez, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 2. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 633 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 2. 12. 1996.

Rg-103676

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00048 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa HOČEVAR AGRO
TRGOVINA, Dol. Težka voda, d.o.o., se-
dež: Dol. Težka voda 7b, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00543/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5321182
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 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;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513

Trgovina na debelo z živili, pijačami, 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; 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; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili n drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina 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 izdeli; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3886 Št. 53 – 4. IX. 1997

nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pisal-
nimi 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; 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; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7482 Pakiranje;

Rg-103706

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00003 z dne 13. 2. 1997
pod št. vložka 1/03946/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1121600
Firma: LION TRAVEL, podjetje za tu-

rizem in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LION TRAVEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Šegova 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Džananović Dejan, Novo

mesto, Šegova 92, vložil 1,000.000 SIT, in
Al Soufi Alain, Novo mesto, Tavčarjeva 2,
vložil 500.000 SIT – vstopila 16. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Džananović Dejan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Al Soufi Alain,
imenovana 16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 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: 5134 Tr-
govina 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; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-

sarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjena dne 16. 12. 1996.

Rg-103704

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00062 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa HOFELD, prozvodnja,
trgovina, gostinstvo, d.o.o., Trebnje, Ro-
dine 15, sedež: Rodine 15, Trebnje, pod
vložno št. 1/03769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo – razširitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podakti:

Matična št.: 5900620
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 5221 Tr-

govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 2. 1997.

Rg-103707

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 96/00349 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu  vpisa  DOLENJSKA  BORZNO-
POSREDNIŠKA DRUŽBA, d.o.o., sedež:
Novi trg 5, Novo mesto, pod vložno št.
1/03718/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5870950
Sedež: Novo mesto, Glavni trg 10
Osnovni kapital: 69,531.000 SIT
Ustanovitelji: Dolenjska Banka, d.d., No-

vo mesto, Novo Mesto, Seidlova cesta 3,
vložila 15,039.000 SIT, KRKA, tovarna zdra-
vil, p.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, vlo-
žila 14,564.000 SIT, Zavarovalnica Tilia,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5, vložila
9,255.000 SIT, BETI, d.d., Metlika, Tovar-
niška 2, vložila 8,785.000 SIT, Bajec Ljud-
mila, Novo mesto, Smolenja vas 22a, vložila
1,158.000 SIT, Plut Iztok, Šentjernej, Staro
sejmišče 8, vložil 115.000 SIT, ki so vstopili
10. 10. 1994, Čič Marjetka, Novo mesto,
Šegova ulica 1, vložila 115.000 SIT, ki je
vstopila 26. 3. 1996, ter TRIMO, industrija

montažnih objektov, d.d., Trebnje, Prijatlje-
va 12, vložil 3,000.000 SIT, DANA, tovarna
rastlinskih specialitet in destilacija, p.o., Mir-
na, Cesta II. brigade VDV 34, vložila
3,000.000 SIT, ZARJA, stanovanjsko pod-
jetje, d.d., Novo mesto, Prešernov trg 5, vlo-
žila 3,000.000 SIT, KOMET, konfekcija Met-
lika, d.d., Metlika, Rosalnice 1, vložil
4,500.000 SIT, LABOD, konfekcija Novo
mesto, d.d., Seidlova cesta 35, vložil
2,000.000 SIT, Društvo računovodij, finanč-
nikov in revizorjev, Novo mesto, Novi trg 5,
vložilo 1,000.000 SIT, Vodnogospodarstko
podjetje Novo mesto, p.o., Novo mesto, Tr-
dinova 23, vložilo 3,000.000 SIT, in Krama-
rič Silvester, Črnomelj, Partizanska pot 15c,
vložil 1,000.000 SIT, ki so vstopili 15. 7.1996
– odgovornost: ne odgovarjajo

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6711
Storitve finačnih trgov; 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-308/96 z dne 4. 10. 1996.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-215/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-217/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-105/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-104/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-218/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-210/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-214/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-216/96.

Pogodba o prevzemu novega vložka opr.
št. SV-213/96.

Rg-35269

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01296 z dne 16. 2. 1995
pri subjektu vpisa MISC, trgovina na de-
belo in drobno in izvajanje del, d.o.o.,
Dolnji Suhor, sedež: Dolnji Suhor 2, Dra-
gatuš, pod vložno št. 1/01451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5441668
Osnovni kapital: 1,621.500 SIT
Ustanovitelj: Matkovič Srečko, Draga-

tuš, Dolnji Suhor 2, vstopil 10. 10. 1990,
vložil 1,621.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: trgovina v tranzitu; grad-
beni inženiring; visoke gradnje; druge go-
stinske storitve; druge nastanitvene stori-
tve; izdelava in popravilo tekstilnih pred-
metov; izdelava in popravilo lesenih
predmetov; neomenjene storitve na področ-
ju prometa; popravila in vzdrževanje cest-
nih motornih vozil; druge osebne storitve in
storitve gospodinjstvom; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; knjigovodske storitve.
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Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi in trgovina v tranzitu;
instalacijske in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; storitve raziskave trga; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
storitve varovanja zasebnega in družbenega
premoženja; izdelava raznovrstnih kovin-
skih izdelkov in izdelkov kovinsko predelo-
valne obrti; uvoz in izvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; gradbeni
inženiring; visoke gradnje; izdelava in po-
pravilo tekstilnih predmetov; izdelava in po-
pravilo lesenih predmetov; druge gostinske
storitve; druge nastanitvene storitve; izde-
lava in popravilo lesenih izdelkov; neome-
njene storitve na področju prometa; popravi-
la in vzdrževanje cestnih motornih vozil;
druge osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
knjigovodske storitve.

Rg-39553

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00133 z dne 23. 5. 1996
ri subjektu vpisa TOM, tovarna opreme,
d.d., Mirna, sedež: Cesta 3. bataljona
VDV, Mirna, pod vložno št. 1/01816/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje delniške družbe v d.o.o. in spre-
membo naziva pooblaščene osebe ter vpis
natančnega naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5499887
Firma: TOM, tovarna opreme, d.o.o.,

Mirna
Skrajšana firma: TOM, d.o.o., Mirna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mirna, Cesta 3. bataljona VDV

št. 41
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dulc

Janez, Trebnje, Cankarjeva 39, razrešen 6.
5. 1996 in ponovno imenovan kot zastop-
nik, ki zastopa družbo kot v.d. direktor. Po-
sle razpolaganja z nepremičninami, njiho-
vim delom ali obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge po naravi
slične posle, lahko sklene na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine.

S pogodbo o ureditvi medsebojnih raz-
merij, št. 297/97 PS z dne 30. 12. 1994, ki sta
jo sklenili ADRIA CARAVAN, d.d., Novo
mesto in DOLENJSKA BANKA , d.d., Novo
mesto, DOLENJSKA BANKA, d.d., Novo
mesto, vstopi kot novi lastnik v vsa razmerja
do te družbe, kot so veljala za dosedanjega
lastnika, vpisana v sodni register s sklepom
Srg 00133/96 z dne 23. 5. 1996.

Rg-42368

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00209 z dne 24. 6. 1996
pri subjektu vpisa TOM, tovarna opreme,
d.o.o., Mirna, sedež: Cesta 3. bataljona
VDV, št. 41, Mirna, pod vložno št.
1/01816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5499887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dulc

Janez, razrešen 17. 6. 1996; direktor Štih
Vinko, Novo mesto, Ločna 22, imenovan

17. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev,
razen v poslih razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi slične posle, lahko sklene le na
podlagi predhodnega soglasja skupščine.

Rg-44245

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00038 z dne 10. 7. 1996
pri subjektu vpisa GOBELIN, trgovina in
storitve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Ra-
govska 14, Novo mesto, pod vložno št.
1/02813/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. in spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5705690
Firma: GOBELIN - KNEZ IN RODIN,

trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GOBELIN - KNEZ IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Knez Ivka, Dugo Selo R

Hrvaška, Bjelovarska 83, vstopila 21. 9.
1992, vložila 106.424 SIT in Rodin Marko,
Novo mesto, Detelova ulica 1, vstopil 3. 2.
1995, vložil 11.800 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Knez
Ivka, Dugo Selo, R Hrvaška, Bjelovar-
ska 83, razrešena in ponovno imenovana
3. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 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.; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-46978

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00347 z dne 28. 10. 1996
pri subjektu vpisa KOLPA, trženje, hol-
ding, uvoz-izvoz, d.d., Metlika, Rosalnice
5, sedež: Rosalnice 5, Metlika, pod vložno
št. 1/01233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5100275
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hen-

čič Peter, razrešen 21. 10. 1996, zastopnica
Kulovec Mirjan, Straža, Vavta vas 79, ime-
novana 22. 10. 1996 kot direktor-predsed-

nik UO Kolpa, d.d., Metlika, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-46987

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00296 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA ELEKTRO-
MATERIALA ČATEŽ, d.d., sedež: Čatež
13, Velika Loka, pod vložno št. 1/00317/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5041775
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-

gar Jože, razrešen 23. 8. 1996; direktor Ba-
juk Andrej, Mirna, Roje 11, imenovan
24. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48828

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00272 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa AKRIPOL, proizvodnja
in predelava polimerov, d.d., sedež: Pri-
jateljeva 11, Trebnje, pod vložno št.
1/01066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5038677
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pan-

dža Dušan, Trebnje, Simončičeva 11, razre-
šen in ponovno imenovan 13. 8. 1996 kot
zastopnik, vodja uprave.

Rg-48829

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00325 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa VAZAL, Trgovsko sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Novo mesto, se-
dež: Milana Majcna 8, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03443/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo - razširitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5807166
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:

9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov.

Rg-48830

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00363 z dne 14. 11. 1996
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška za-
varovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5063426000
Člani nadzornega sveta: Strmec Bojan,

Simonič Jože in Šerbec Jožica, vsi izstopili
16. 10. 1996; Močivnik Primož, Dichl-Ber-
ger Peter in Breglec Branko, vsi vstopili
16. 10. 1996.

Sprememba statuta z dne 31. 8. 1996.

Rg-48835

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00328 z dne 12. 11.
1996 pri subjektu vpisa JOANA, podjetje
za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Semič, sedež: Vavpča vas 40a, Semič, pod
vložno št. 1/02782/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega dela in uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upo-
rabi standardne klasifikacije dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5693420
Ustanovitelji: Macele Ana, izstopila 23.

8. 1996; Macele Jože, Semič, Vavpča vas
40a in Malnarič Edbin, Semič, Semič 5a,
oba vstopila 23. 8. 1996, vložila po 800.780
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
cele Ana, razrešena 23. 8. 1996; direktor
Malnarič Edbin, Semič, Semič 5a, imeno-
van 23. 8. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996: 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Pogodba o odstopu poslovnega deleža
sklenjena dne 23. 8. 1996.

Rg-48837

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00339 z dne 14. 11. 1996
pod št. vložka 1/03933 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981786
Firma: BV & S, Trgovina, posredniš-

tvo, storitve, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: BV & S, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stopiče, Stopiče 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Boštjan, Novo

mesto, K Roku 91, vstopil 7. 10. 1996, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Boštjan, Novo mesto, K Ro-
ku 91, imenovan 7. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 7. 10. 1996.

Rg-48841

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00362 z dne 25. 11. 1996
pri subjektu vpisa VOLAR, Inženiring,
trgovina in zastopanje, d.o.o., sedež: Ko-
čevarjeva ulica 2, Novo mesto, pod vložno
št. 1/03905/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis skrajšane firme in spremembo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.:5947979
Skrajšana firma: VOLAR, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:

2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen

za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev, 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev
in računalnikov; 311 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
312 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 316 Proizvodnja druge električ-
ne opreme; 333 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 361
Proizvodnja pohištva; 363 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 366 Druge predelo-
valne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev.

Rg-48842

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00343 z dne 26. 11. 1996
pri subjektu vpisa ALP–STROJ, gradbeno
podjetje Novo mesto, d.o.o., sedež: Ko-
šenice 50, Novo mesto, pod vložno št.
1/03786/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5908027
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 1
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:

5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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-
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vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 514 Trgovina na deblo 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 porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-48844

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00373 z dne 27. 11. 1996
pri subjektu vpisa PROGRAMER, trgovi-
na, proizvodnja in storitve, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Seidlova 22, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813417
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1996:

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; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-48845

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00341 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa PRO–VIDEO, Podjetje
za trgovinskih promet, d.o.o., Mirna,
Gubčeva 11, sedež: Gubčeva 11, Mirna,
pod vložno št. 1/02771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5710430
Firma: PRO–VIDEO, Filmska promo-

cija in distribucija, d.o.o., Mirna
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 335 Proizvodnja ur; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo, 511 Posredništvo;
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; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 921 Filmska videodejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost;  923
Druge razvedrilne dejavnosti; 925 Dejav-
nost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kul-
turne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 10. 1996.

Rg-33567

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01128 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa FIČO IN SINOVI, grad-
beno podjetje, d.o.o., Gradac, sedež: Klo-
šter 11, 8332 Gradac pod vložno št.
1/02785/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690668
Firma: FIČO IN SINOVI, d.n.o., grad-

beno podjetje Gradac
Skrajšana  firma:  FIČO  IN  SINOVI,

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Hodžić Fikret, Hodžić Ri-

fet, Hodžić Zikret in Hodžić Ismet, vsi San-
ski Most, Tomina, vstop 17. 11. 1992, vlo-
žek 30.036,70 SIT, odgovornost: odgovar-
jajo s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ho-
džić Fikret in Hodžić Rifet, oba razrešena
25. 4. 1994; družbenik Hodžić Fikret, San-
ski Most, Tomina, zastopa družbo brez ome-
jitev kot namestnik direktorja; direktor
Smuk Jože, Gradac, Mlake 2, zastopa druž-
bo brez omejitev; oba imenovana 25. 4.
1994.

Rg-33582

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02560 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa S.P.I.T., svetovanje, po-
sredništvo, inženiring, trgovina, Novo me-

sto, d.o.o., sedež: Marjana Kozine 53, 8000
Novo mesto pod vložno št. 1/00735/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo – uskladitev dejavnosti, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo ustanoviteljev
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5343119
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečar Mario, Novo mesto,

Marjana Kozine 53, vstop 27. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pečar Mirko in Pečar Jožica, oba iz-
stop 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 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 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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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;
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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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;
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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; 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.; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Daja-
nje 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33678

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01514 z dne 11. 4. 1995
pri subjektu vpisa LESGALANT, pro-
izvodnja, trgovina, uvoz-izvoz, Drganja
sela, d.o.o., sedež: Drganja sela 50, 8351
Straža pod vložno št. 1/03194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5783798
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Novinec Slavko, Straža,

Drganja sela 50, vstop 27. 3. 1993, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35295

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02752 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa SATELIT – TBM, d.o.o.,
Novo mesto, trgovina s tehničnim blagom,
sedež: Trdinova 32, 8000 Novo mesto pod
vložno št. 1/03226/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme ter spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5757576
Firma:  PETRIČ  IN  DRUŽBENIKI

SATELIT – TBM, trgovina s tehničnim
blagom, d.n.o., Novo mesto

Skrajšana firma: PETRIČ IN DRUŽ-
BENIKI SATELIT – TBM, d.n.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Petrič Granimir, vstop 19.
2. 1993 in Petrič Darinka, vstop 27. 12.
1994, oba Novo mesto, Trdinova ul. 32,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Petrič
Branimir, razrešen 27. 12. 1994, družbenik
Petrič Branimir in družbenica Petrič Darin-
ka, oba Novo mesto, Trdinova ul. 32, vstop
27. 12. 1994.

Sprememba firme iz SATELIT – TBM,
d.o.o., Novo mesto, Trgovina s tehničnim
blagom v: Petrič in družbeniki, SATELIT –
TBM, d.n.o., Novo mesto, vpisana v sodni
register s sklepom Srg 94/02752 dne 19. 3.
1996.

Preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah vpisana v sodni register s sklepom Srg
94/02752 dne 19. 3. 1996.

Rg-37011

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02527 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa GREGOR, trgovina in
posredovanje, d.o.o., Šentrupert, sedež:
Škerljevo 14, 8232 Šentrupert pod vložno
št. 1/03093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5743362
Osnovni kapital. 6,810.244 SIT
Ustanovitelja: Ponikvar Marjan, vložek

50.000 SIT in Ponikvar Ivanka, vložek
6,760.244 SIT, oba Šentrupert, Škrljevo 14,
vstop 23. 2. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-37488

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02562 z dne 16. 4. 1996
pri subjektu vpisa ISKRA PIO, proizvod-
nja industrijske opreme, Šentjernej,
d.o.o., sedež: Trubarjeva 5, 8310 Šentjer-
nej pod vložno št. 1/01475/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo – uskla-
ditev dejavnosti, spremembo osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5450446
Osnovni kapital: 3,178.262,35 SIT
Ustanovitelji: Rumpret Andraž, Šentjer-

nej, Prvomajska 9, vstop 18. 12. 1990, vlo-
žek 528.227,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rangus Dušan, Šentjernej, Resslova
2, vložek 365.500,17 SIT, Hosta Alojz, Šent-
jernej, Kotarjeva 6, vložek 368.042,79 SIT,
Plut Iztok, Šentjernej, Staro sejmišče 8, vlo-
žek 162.717,03 SIT, Gregorič Fedor, Ljub-
ljana, Resljeva 5, vložek 488.181,10 SIT,
Bambič Darko, Šentjernej, Staro sejmišče
27, vložek 411.584,97 SIT, Pirkovič Mar-
jan, Šentjernej, Sela 13, vložek 384.251,92
SIT, Gošte Božidar, Šentjernej, Staro sej-
mišče 45, vložek 469.747,17 SIT, vsi vstop
19. 4. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih članov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stoje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 524 Tr-

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-38397

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00139 z dne 15. 5. 1996
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pri subjektu vpisa GOREC, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Trebnje, sedež: Obrtna cona Trebnje,
8210 Trebnje pod vložno št. 1/03068/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5769779
Sedež: Trebnje, Obrtniška ul. št. 24
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 5. 1996.

Rg-38401

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02024 z dne 7. 5. 1996
pri subjektu vpisa MPC – STEP, marke-
ting, proizvodnja in consulting, Sela Šum-
berk, d.o.o., sedež: Sela Šumberk 6, 8360
Žužemberk pod vložno št. 1/03285/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, zastopnikov, po-
večanje osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5851670
Firma: KOLAR COM, marketing, pro-

izvodnja in consulting, Sela Šumberk,
d.o.o.

Skrajšana firma: KOLAR COM, Sela
Šumberk, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Časni Zvonko in Eržen Va-

lentina, oba izstop 30. 5. 1994, Ozimek Ru-
dolf, Žužemberk, Sela Šumberk 6, vstop 10.
5. 1993, vložek 1,616.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ča-
sni Zvonko in Eržen Valentina, oba razreše-
na 30. 5. 1994, direktor Ozimek Rudolf,
Žužemberk, Sela Šumberk 6, imenovan 30.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi 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; 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Sprememba firme iz MPC – STEP, mar-
keting, proizvodnja in consulting, Sela Šum-
berk, d.o.o. v KOLAR COM, marketing,
proizvodnja in consulting, Sela Šumberk,
d.o.o. ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 94/02024 dne 7. 5. 1996.

Rg-42343

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00207 z dne 4. 7. 1996
pri subjektu vpisa MIBA, trade, izvoz-
uvoz, d.o.o., Trebnje, sedež: Vegova 5,
8210 Trebnje pod vložno št. 1/00351/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, vpis skrajšane firme, izstop
družbenika in odsvojitev deleža, uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5304105
Firma: MIBA, trade, trgovina, zasto-

panje, svetovanje, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: MIBA, d.o.o.
Ustanovitelj: Logar Ciril, Trebnje, Ve-

gova 5, vstop 5. 8. 1990, vložek 1,501.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bartolj
Darko, izstop 28. 5. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Logar
Ciril, razrešen 28. 5. 1996; direktorica Lo-
gar Milena, zastopa družbo brez omejitev in
družbenik Logar Ciril, oba Trebnje, Vegova
5, oba imenovana 28. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev z enakimi pooblastili kot
direktor.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 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
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Družbena pogodba, izjava o izstopu ter
prevzemu poslovnega deleža z dne 28. 5.
1996.

Sprememba firme iz MIBA Trade, iz-
voz-uvoz, d.o.o., Trebnje v MIBA Trade,
trgovina, zastopanje, svetovanje, d.o.o.,
Trebnje, vpisana v sodni register s sklepom
Srg 207/96, z dne 4. 7. 1996.

Rg-42359

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02843 z dne 28. 6. 1996
pri subjektu vpisa TAJČMAN, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Semič, sedež:
Vinji vrh 8, 8333 Semič pod vložno št.
1/02179/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5596025
Osnovni kapital: 1,856.000 SIT
Ustanovitelj: Simonič Alojzij, Semič, Vi-

nji vrh pri Semiču 8, vstop 3. 2. 1992, vložek
1,856.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44243

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00274 z dne 3. 9. 1996
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pri subjektu vpisa MIBA, trade, trgovina,
zastopanje, svetovanje, d.o.o., Trebnje, se-
dež: Vegova 5, 8210 Trebnje pod vložno
št. 1/00351/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5304105
Firma: MIBA TRADE, trgovina, zasto-

panje, svetovanje, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: MIBA TRADE, d.o.o.
Sprememba firme iz Miba Trade, trgovi-

na, zastopanje, svetovanje, d.o.o., Trebnje v
MIBA TRADE, trgovina, zastopanje, sveto-
vanje, d.o.o., Trebnje, vpisana v sodni regi-
ster s sklepom Srg 274/96, z dne 3. 9. 1996.

Rg-46328

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/0189 z dne 20. 9. 1996
pod vložno št. 1/03915/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5947618
Firma: NAGELJ NML, trgovina in po-

sredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: NAGELJ NML, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Vel. Bučna

vas 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mesojedec Silvo, Novo me-

sto, Vel. Bučna vas 1, vstop 22. 4. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mesojedec Silvo, Novo mesto, Vel.
Bučna vas 1, imenovan 22. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 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; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 22. 4. 1996.

Vpis ustanovitve družbe z omejeno od-
govornostjo v sodni register s sklepom Srg
189/96, z dne 20. 9. 1996.

Rg-46391

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00318 z dne 18. 10. 1996
pod vložno št. 1/03924/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981298
Firma: DT, trgovina in storitve, d.o.o.,

Novo mesto
Skrajšana firma: DT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Smolenja vas

10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žulič Damjan, Novo me-

sto, Nahtigalova 5, vstop 19. 9. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Žulič Damjan, Novo mesto, Nahtiga-
lova 5, imenovan 19.9. 1996, poslovodja,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 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; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 19. 9. 1996.

Rg-46977

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00340 z dne 4. 11. 1996
pod vložno št. 1/03928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981794
Firma: MONETA INTERNATIONAL,

trgovina, storitve, posredništvo, d.o.o.,
Novo mesto

Skrajšana firma: MONETA INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Prečna 88
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dežan Miroslav, Novo me-

sto, Prečna 88, vstop 9. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dežan Miroslav, Novo mesto, Prečna
88, imenovan 9. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 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-
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na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sklenjen z dne 9. 9. 1996.

Ustanovitev vpisana v sodni register s
sklepom Srg 340/96, z dne 4. 11. 1996.

Rg-46983

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00330 z dne 6. 11. 1996
pod vložno št. 1/03930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981344
Firma: SPG – TECHNOLOGIES, elek-

tronski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SPG – TECHNOLO-

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

govornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Trubarjeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baznik Franc, Novo me-

sto, Seidlova 56, vstop 25. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baznik Franc, Novo mesto, Seidlova
56, imenovan 25. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje,d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 25. 9. 1996.

Vpis ustanovitve družbe z omejeno od-
govornostjo v sodni register s sklepom Srg
330/96, z dne 6. 11. 1996.

Rg-46985

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00221 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa AKRIPOL, proizvodnja
in predelava polimerov, d.d., sedež: Pri-
jateljeva 11, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/01066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5038677
Člani nadzornega sveta: Bahovec Urh,

Matoh Ludvik in Konestabo Ivan, vsi vstop
17. 6. 1996; Peterlin Anton, Matoh Ludvik
in Konestabo Ivan, vsi izstop 17. 6. 1996.

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1996.
Vpis s sklepom Srg 221/96, z dne 7. 11.

1996.

Rg-46986

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00332 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornostjo,
sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto pod
vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb poob-
laščenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: No-

vak Janez in Škufca Stanko, oba razrešena
6. 9. 1996; zastopnik Štimac Miroslav, No-
vo mesto, Smrečnikova 22, namestnik pred-
sednika uprave družbe, zastopa družbo neo-
mejeno, član uprav. Vesel Igor, Otočec, Do-
brava 43, oba imenovana 9. 9. 1996, zasto-
pa družbo omejeno za področje financ,
računovodstva in naložb.

Rg-48831

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00338 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa PENCA IN DRUGI, pre-
vajanje in svetovanje, d.n.o., sedež: Novo
mesto, Valantičevo 14, Valantičevo 18,
8000 Novo mesto pod vložno št. 1/01498/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5456576
Firma: PENCA IN DRUGI, prevajanje

in svetovanje, d.n.o., Novo mesto, Valan-
tičevo 18

Sprememba firme iz: PENCA IN DRUGI
prevajanje in svetovanje, d.n.o., Novo me-
sto, Valantičevo 14 v: PENCA IN DRUGI
prevajanje in svetovanje, d.n.o., Novo me-
sto, Valantičevo 18, vpisana v sodni regi-
ster s sklepom Srg 338/96, z dne 13. 11.
1996.

Rg-48832

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00335 z dne 11. 11. 1996
pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5981751
Firma:  POSVETOVALNICA  ZA

UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8000 Novo mesto, Mušičeva 2
Ustanovitelj: Mestna občina Novo me-

sto, Novo mesto, Seidlova 1, vstop 7. 3.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Stokanovič Marjan, Novo mesto,
Košenice 67, imenovan 30. 5. 1996, zastopa
družbo kot direktor (v.d.), neomejeno.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 80
Izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda z
dne 7. 3. 1996.

Ustanovitev vpisana v sodni register s
sklepom Srg 335/96, z dne 11. 11. 1996.

Rg-48834

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00327 z dne 21. 10. 1996
pri subjektu vpisa ELIS, projektiranje
elekt. instal. Novo mesto, d.o.o., sedež:
Smrečnikova 4, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00490/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, spre-
membo sedeža, uskladitev dejavnosti z ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313058
Firma: ELIS, projektiranje in tehnično

svetovanje, Novo mesto, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Rozmanova ulica 13
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda.

Sprememba firme iz ELIS projektiranje
elekt. instal. Novo mesto, d.o.o., v: ELIS
projektiranje in tehnično svetovanje, Novo
mesto, d.o.o., vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 327/96, z dne 21. 10. 1996.

Rg-48836

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00417 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa AGENCIJA OBČINE
ČRNOMELJ ZA RAZVOJ, d.o.o., Črno-
melj, sedež: Kolodvorska 34, 8340 Črno-
melj pod vložno št. 1/02046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, spremembo družbenikov, spremembo
zastopnika, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5562139
Sedež: Črnomelj, Trg svobode 3
Ustanovitelj: Skupščina Občine Črno-

melj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 27. 8.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Novoline, finančne, tehnične
in poslovne storitve Novo mesto, d.o.o.; Šta-
jerska banka obrti in podjetništva, d.d., Ce-
lje; Ljubljanska banka, Dolenjska banka,
d.d., Novo mesto; Art, d.o.o., Metlika; Za-
varovalnica Tilia, d.d., Novo mesto; Zava-
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rovalnica Triglav, d.d., Ljubljana; Pot,
d.o.o., Novo mesto; Vrščaj Dušan, vsi iz-
stop 15. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
panič Viktor, razrešen 15. 11. 1995; direk-
torica Stjepanovič Marija-Mojca, Črnomelj,
Kanižarica 21/c, imenovana 15. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1995.

Rg-48840

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00361 z dne 20. 11. 1996
pod vložno št. 1/03936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5970741
Firma: JAGR – IVANOVIČ IN OSTA-

LI, prevozne storitve Vinica, d.n.o.
Skrajšana firma: JAGR – IVANOVIČ

IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8344 Vinica, Zilje 39
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Ivanovič Greta in Ivano-

vič Janez, oba Vinica, Zilje 39, vstop 17.
10. 1996, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivanovič Janez, Vinica, Zilje 39, ime-
novan 17. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 511 Posredniš-
tvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 602 Drug kopenski promet.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 17. 10. 1996.

Vpis ustanovitve družbe z neomejeno od-
govornostjo v sodni register s sklepom Srg
361/96, z dne 20. 11. 1996.

Rg-48843

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00151 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa DEKORPLAST – kovi-
noplastika, orodjarstvo in tesarstvo Šent-
jernej, d.o.o., sedež: Prvomajska 21, 8310
Šentjernej pod vložno št. 1/01097/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbene
pogodbe, uskladitev dejavnosti s klasifika-
cijo in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5383544
Osnovni kapital: 11,261.850 SIT

Ustanovitelj: Golob Franc, Šentjernej,
Prvomajska 21, vstop 1. 7. 1990, vložek
11,261.850 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina 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 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 motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-

delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom 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; 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, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
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skimi izdelki; 52462 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 hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
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; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 4. 1996.

Rg - 32980

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02428 z dne 19. 1. 1996
pod št. vložka 1/03834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5884080
Firma: JANTOUR, mednarodni trans-

port, špedicija in trgovina, Mirna Peč,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  JANTOUR,  Mirna
Peč, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mirna Peč, Srednji Globodol
2a

Osnovni kapital: 2,539.247 SIT
Ustanovitelj: Pust Robert, Mirna Peč,

Srednji Globodol 2a, vstop 21. 12. 1994,
vložek 2,539.247 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pust Robert, imenovan 21. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: posredovanje in iz-
vedba cestnih transportov; prevoz blaga v
cestnem prometu; prevoz potnikov v cest-
nem prometu; storitve v cestnem prometu;
prevoz potnikov v mestnem in obmestnem
prometu; prevoz potnikov s taksi avtomobili;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; gostinske storitve
prehrane: kavarne, krčme, točilnice, bari.

Rg - 34785

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01934 z dne 7. 4. 1995
pri subjektu vpisa ALBA, Podjetje za vzgo-
jo in predelavo gob, d.o.o., Stara Bučka
27/a, Škocjan, pod vložno št. 1/03607/00

vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi in lastni-
mi vložki, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5625114
Osnovni kapital: 1,800.670 SIT
Ustanovitelj: Tabor Karel, Škocjan, Sta-

ra Bučka 27/a, vstop 6. 5. 1991, vložek
1,800.670 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tabor Karel, ml., imenovan 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik direktorja.

Rg - 44241

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00263 z dne 4. 9. 1996
pod št. vložka 1/03911/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5956862
Firma: ODPREŠEK, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: ODPREŠEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentrupert, Prelesje 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurglič Leopold, Šentru-

pert, Prelesje 34, vstop 10. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurglič Leopold, imenovan 10. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in ka-
ve; 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; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-

nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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 dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 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 slad-
korjem, 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
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na debelo s porcelanom, steklenimo, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z 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 Trgo-
vina na debelo  z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami. laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
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 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Rg - 44242

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00287 z dne 4. 9. 1996
pri subjektu vpisa TPV SUHOR, Proizvod-
nja vozil in delov, d.o.o., Bereča vas 1,

Suhor, pod vložno št. 1/02183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naziva družbenika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5583691
Firma: TPV SUHOR, tovarna proizvo-

dov za vozila, d.o.o.
Ustanovitelj: TPV, trženje in proizvod-

nja opreme vozil, d.d. Novo mesto, Kandij-
ska cesta 60, vstop 3. 7. 1996, vložek
117,104.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tovarna posebnih vozil Novo mesto, d.d.,
izstop 3. 7. 1996.

Sprememba firme iz: TPV SUHOR, Pro-
izvodnja vozil in delov, d.o.o., v TPV
SUHOR, tovarna proizvodov za vozila,
d.o.o., vpisana v sodni register s sklepom
Srg 287/96 z dne 4. 9. 1996.

Rg - 46330

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00004 z dne 19. 9. 1996
pri subjektu vpisa TIPOS, Podjetje za sto-
ritve, svetovanje in trženje, d.o.o., Novo
mesto, Zupančičevo sprehajališče 2, No-
vo mesto, pod vložno št. 1/02708/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo - vstop
družbenikov in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5668921
Osnovni kapital: 4,943.000 SIT
Ustanovitelji: Colarič Franc, Novo me-

sto, Marjana Kozine 22, Morela Zdravko,
Ljubljana, Kumrovška 19, Fir Silvo, Novo
mesto, Ivana Roba 64, Stojanovski Slavej-
ko, Novo mesto, Cesarjeva 60, Hrnjak Ni-
kola, Novo mesto, Smrečnikova 30, Grešak
Jože, Novo mesto, Markljeva 3, Veber
Franc, Otočec, Šempeter 12, Potočar Anton,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 53, Škufca
Stanislav, Novo mesto, Vel. Bučna vas 37,
Osolnik Milan, Novo mesto, Ljubljanska ce-
sta 10, Dokl - Osolnik Jasna, Novo mesto,
Paderšičeva 8, Filipčič Milan, Novo mesto,
Dol. Kamenje 9, Mikolič Silvo, Novo me-
sto, Brusnice 21/a, Tomas Franjo, Novo me-
sto, Krakovska 6/A, Dokl Slavko, Novo me-
sto, Padršičeva 8, vsi so vstopili 29. 12.
1994, vložili po 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 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-
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; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina 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
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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.

Sklep družbe z dne 29. 12. 1994 se glasi,
da se osnovni kapital poveča z novim vlož-
kom na 4,943.000 SIT.

Rg - 46331

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00088 z dne 20. 9. 1996
pri subjektu vpisa TRIMO, industrija mon-
tažnih objektov, d.d., Prijateljeva 12,
Trebnje, pod vložno št. 1/00005/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, zastopnikov, članov nadzornega sve-
ta, uskladitev osnovnega kapitala udeležen-
cev notranjega odkupa in interne razdelitve
z aktom o lastninskem preoblikovanju s te-
mile podatki:

Matična št.: 5033411
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Firma: TRIMO, inženiring in proizvod-
nja montažnih objektov, d.d.

Ustanovitelji: Adamič Marija in ostali
udeleženci notranjega odkupa in interne raz-
delitve s seznama delničarjev, ki je priložen
aktu o lastninskem preoblikovanju, Treb-
nje, Maistrova ulica 2, vstopili 25. 2. 1994,
vložili 312,619.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: gene-
ralna direktorica Fink Tatjana, MBA,
Trebnje, Gornje Ponikve 34, razrešena
17. 3. 1995 in ponovno imenovana za gene-
ralno direktorico, ki kot glavna direktorica -
predsednica uprave, zastopa in predstavlja
družbo neomejeno; član uprave Zupančič
Danijel, Ivančna Gorica, Muljava 8, razre-
šen 17. 3. 1995 kot namestnik glavnega di-
rektorja in ponovno imenovan na to funkci-
jo, ki v primeru odsotnosti glavno direktori-
co zamenjuje z vsemi pooblastili glavne di-
rektorice.

Člani nadzornega sveta: Lindič Marija,
ekonomist, Čibej Bruno, ing. strojništva in
Knez Vinko, ing. strojništva, vsi izstopili
17. 3. 1995; Tekavčič Metka, mag., Gabri-
jel Marjeta, dipl. ing. arh. in Štih Silvo, ing.
strojništva, vsi vstopili 17. 3. 1995.

Sprememba firme iz TRIMO, industrija
montažnih objektov, d.d., v: TRIMO, inže-
niring in proizvodnja montažnih objektov,
d.d.

Rg - 46334

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00185 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa TRIMO, inženiring in
proizvodnja montažnih objektov, d.d.,
Prijateljeva 12, Trebnje, pod vložno št.
1/00005/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta z dne 21. 5. 1996,
spremembo članov nadzornega sveta in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5033411
Član nadzornega sveta: Boškovič Zoran,

dipl. oec., vstopil 21. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
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; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-

jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
mo, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami. laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami;74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov,
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg - 46336

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00293 z dne 25. 9. 1996
pri subjektu vpisa BELT, Belokranjska že-
lezolivarna in strojna tovarna, d.o.o., Čr-
nomelj, Cesta heroja Starihe 17, Črno-
melj, pod vložno št. 1/00216/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika, s temile podatki:

Matična št.: 5044871
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 14. 3. 1996; Dolenjska ban-
ka, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, vstop
14. 3. 1996, vložek 263,998.823,59 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg - 46339

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00308 z dne 26. 9. 1996
pri subjektu vpisa CHIPI TRADE, trgov-
sko storitveno podjetje, d.o.o., Mokronog,
Pod gradom 5, Mokronog, pod vložno št.
1/03432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo poslovnih deležev zaradi
delne odsvojitve poslovnega deleža druge-
mu družbeniku s temile podatki:

Matična št.: 5464609
Ustanovitelja: Riossa Maks, Mokronog,

Pod gradom 5, vstop 27. 5. 1993, vložek
893.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slak Riossa Erika, Mokronog, Škarpa 9,
vstop 23. 7. 1996, vložek 893.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Pogodba o prenosu dela poslovnega de-
leža z dne 23. 7. 1996.

Rg - 46380

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00298 z dne 7. 10. 1996
pri subjektu vpisa ZARJA, stanovanjsko
podjetje, d.d., Novo mesto, Prešernov trg
5, Novo mesto, pod vložno št. 1/02517/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5617189
Člani nadzornega sveta: Šuštar Miloš,

Preskar Jože, Vesel Igor, Lukan Jože in Ja-
klič Slavka, vsi izstopili 17. 7. 1996; Zu-
pančič Alojz, Vrhovnik Martina, Dular Mi-
loš, Avsec Frančiška in Murn Avgust, vsto-
pili 17. 7. 1996.

Rg - 46381

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00304 z dne 7. 10. 1996
pri subjektu vpisa STOR - TRANS, trans-
port in ostale storitve, Črnomelj, d.o.o.,
Kolodvorska 17, Črnomelj, pod vložno št.
1/01695/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi standard-
ne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495113
Sedež: Črnomelj, Kanižarica 41
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 205 Pro-

izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacija pri gradnjah; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
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pitkov; 602 Drug kopenski promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg - 46383

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00215 z dne 7. 10. 1996
pri subjektu vpisa OSTRIGA, trgovina z
ribo na debelo in drobno, Črnomelj,
d.o.o., Trg svobode 1a, Črnomelj, pod
vložno št. 1/03092/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5746868
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Požek Frančiška, Črnomelj,
Belokranjska cesta 28, razrešena 22. 5.
1995; direktor Zupančič Silvester, Črnomelj,
Belokranjska cesta 28, imenovan 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana den 7. 10. 1996: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 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; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic.

Rg - 46384

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00326 z dne 8. 10. 1996
pri subjektu vpisa MIRGRAD, d.o.o., grad-
beništvo, proizvodnja, inženiring in trgo-
vina, Novo mesto, Marjana Kozine 47,
Novo mesto, pod vložno št. 1/02982/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5732590
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 142 Pridobi-
vanje peska in gline; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 203 Stavb-
no mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 2040 Pro-

izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 267 Obdelava narav-
nega kamna; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
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; 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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo  z grad-
benimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 551 Dejavnost hotelov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 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;
731 Raziskovanje in ekperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb; 8022 Srednje-
šolsko tehniško in poklicno in strokovno
izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg - 46386

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00299 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/03919/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981000
Firma:  SOMEX  INTERNATIONAL,

Trgovina in posredništvo, d.o.o., Novo me-
sto

Skrajšana firma: SOMEX INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Pod Trško goro 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rožič Martina, Novo

mesto, Pod Trško goro 45, vstop 21. 8. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rožič Martina, imenovana 21. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
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,
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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, steklenimo, 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-

vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.

Rg - 46387

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00297 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/03920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981034
Firma: R & N, Poslovno finančne stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: R & N , d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštarič Robert, vložek

900.000 SIT, in Šuštarič Nikoleta, vložek
600.000 SIT, oba iz Novega mesta, Ragov-
ska 6, vstopila 12. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šuštarič Robert, imenovan 12. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Šuštarič Nikoleta, imenovana 12. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996: 50
Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih
vozil; trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 51
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-

tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenimo, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi 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; 52 Trgovina na drobno, razen z motorni-
mi vozili; popravila izdelkov široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 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,
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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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami. laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55
Gostinstvo; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-

sti, povezane s finančnim posredništvom;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg - 46388

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00333 z dne 15. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  KROJAŠKO  POD-
JETJE TREBNJE, p.o., Gubčeve brigade
28, Trebnje, pod vložno št. 1/00006/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mrvič Darja, razrešena 30. 9. 1996;
direktor Klen Milan, Kočevje, Travniška 8,
imenovan 1. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg - 46521

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00313 z dne 23. 10. 1996
pod št. vložka 1/03926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981093
Firma: JUR - ANA, d.o.o., ekonomski

inženiring
Skrajšana firma: JUR - ANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pestner Ana in Pestner Ju-

rij - Franc, oba Novo mesto, Na tratah 7,
oba vstopila 19. 9. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata;

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pestner Ana, imenovana 19. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Pestner Jurij - Franc, imenovan 19. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
511 Posredništvo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 70 Poslovanje z nepremičnina-
mi; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 74 Druge
poslovne dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg - 46522

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02587 z dne 20. 6. 1996
pri subjektu vpisa TINDE, Trebanjsko in-
validsko podjetje, d.o.o., Trebnje, Prija-
teljeva 12, Trebnje, pod vložno št.
1/02598/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družabnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5644518
Osnovni kapital: 1,792.660 SIT
Ustanovitelji: TRIMO, d. d., Trebnje,

Prijateljeva 12, vstop 12. 11. 1991, vložek
865.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
AKRIPOL, d.d., Trebnje, Prijateljeva 11,
vstop 12. 11. 1991, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; TOM, Tovarna
opreme, d.o.o., Mirna, Cesta III. bataljona
VDV 41, vstop 12. 11. 1991, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berk
Adolf, Šentrupert, Gor. Jesenice 21, vstop
25. 5. 1994, vložek 39.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Smolič Jožica, Velika
Loka, Velika Loka 27, vstop 25. 5. 1994,
vložek 38.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gospodarič Alojz, Trebnje, Obrtniška
7, vstop 25. 5. 1994, vložek 38.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gregorčič Mar-
tin, Trebnje, Stari trg 10, vstop 25. 5. 1994,
vložek 38.066 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Holc Milan, Mirna, Sokolska 12,
vstop 25. 5. 1994, vložek 38.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hočevar Franc, Do-
brnič, Dobrava 24, vstop 25. 5. 1994, vlo-
žek 23.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivanov Strahil, Trebnje, Ul. II. grupe odre-
dov 10, vstop 25. 5. 1994, vložek 38.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Miro-
slav, Mirna, Roje 2, vstop 25. 5. 1994, vlo-
žek 38.066 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mijić Nedeljko, Šentrupert, Vrh 26, vstop
25. 5. 1994, vložek 30.720 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mikec Franc, Tržišče,
Malkovec 27A, vstop 25. 5. 1994, vložek
38.066 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mo-
horčič Vincencij, Dobrnič, Zagorica 13,
vstop 25. 5. 1994, vložek 38.066 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Nartnik Andrej, Šen-
trupert, Prelesje 5, vstop 25. 5. 1994, vložek
39.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; No-
vak Jože, Šentrupert, Bistrica 16, vstop
25. 5. 1994, vložek 38.066 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Novak Milena, Trebnje,
Ul. Herojev 9, vstop 25. 5. 1994, vložek
38.066 SIT, odgovornost: ne odgovarja; No-
vak Stanko, Trebnje, Ul. Herojev 9, vstop
25. 5. 1994, vložek 38.066 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pene Ciril, Trebnje, Rih-
povec 27, vstop 25. 5. 1994, vložek 38.066
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petje
Franc, Šentrupert, Dol. Jesenice 7, vstop 25.
5. 1994, vložek 38.066 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rogelj Alojz, Trebnje, Češ-
njevek 1, vstop 25. 5. 1994, vložek 38.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rokavec
Janez, Trebnje, Dol. Ponikve 17, vstop 25.
5. 1994, vložek 23.040 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sebanc Jože, Trebnje, Rihpo-
vec 2, vstop 25. 5. 1994, vložek 38.066 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjena dne 12. 11. 1991.
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Ustanovitev vpisana v sodni register s
sklepom Srg 1041/91, z dne 26. 8. 1992.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/02587, z dne 20. 6. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne 22.
12. 1994.

Rg - 46979

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00067 z dne 24. 10. 1996
pod št. vložka 1/03927/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča v Krškem, spremembo firme in se-
deža, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5649013
Firma: NOVOLINE RAFIS, računo-

vodske in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVOLINE RAFIS,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLINE, finančne, teh-

nične in poslovne storitve, d.o.o., Novo me-
sto, Cesta komandanta Staneta 38, vstop 15.
7. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Plut Dušan, Novo mesto, Košenice
140, imenovan 27. 12. 1994, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1/2619/00 s firmo in sedežem: NOVOLI-
NE RAFIS, računovodske in finančne
storitve, d.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 141.

Rg - 46980

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 96/00312 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  GOZDNO  GOSPODAR-
STVO NOVO MESTO, n. sub. o., Gubče-
va  15,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.:
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja, spremembo firme, preoblikovanje v
d.d., osnovni kapital, ustanovitelje, nadzorni
svet in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142504
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

NOVO MESTO, d.d.
Skrajšana firma: G G NOVO MESTO,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 476,200.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 6. 6. 1996, vlo-
žek 106,046.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala pot 5, vstop 6. 6. 1996,
vložek 47,620.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 6. 6. 1996, vložek
75,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Andruščišen Karel, in ostali po prilože-
nem seznamu interne razdelitve, Novo me-
sto, Gor. Kamenje 18, vstop 6. 6. 1996,
vložek 91,301.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Andruščišen Karel, in ostali po
priloženem seznamu iz notranjega odkupa

delnic, Novo mesto, Gor. Kamenje 18, vstop
6. 6. 1996, vložek 155,743.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šepec Anton, Novo mesto, Lastov-
če 40, razrešen 6. 6. 1996 kot v. d. direktor-
ja in imenovan za zastopnika, ki kot direk-
tor v vlogi uprave zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Goleš Niko,
Schmuck Albin, Bobnar Primož, Dragišič
Milan, in Pavec Vladimir, vsi vstopili 6. 6.
1996;

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje.

Akt o lastninskem preoblikovanju ter sta-
tut delniške družbe z dne 6. 6. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LP 00756/01936 –
1996/ST z dne 24. 9. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja s skle-
pom Srg 132/96, z dne 29. 10. 1996.

Rg - 46523

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00321 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/03925/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981310
Firma: RETAN, Montaža in servis elek-

tronskih vezij, d.o.o.
Skrajšana firma: RETAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Cegelnica 25

Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanoviteljica: Pleško - Retelj Anica,

Novo mesto, Cegelnica 25, vstop 19. 9.
1996, vložek 1,582.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pleško - Retelj Anica, imenovana 19.
9. 1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Retelj Alojz, Novo mesto, Cegelnica
25, imenovan 19. 9. 1996, kot pooblaščenec
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 52720
Popravila električnih gospodinjskih apara-
tov; 60240 Cestni tovorni promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; tehnični preizkusi in analize.

Rg - 46524

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00205 z dne 21. 10. 1996
pri subjektu vpisa KOMET, Konfekcija
Metlika, d.d., Rosalnice 1, Metlika, pod
vložno št. 1/00016/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zmanjšanje osnovnega ka-
pitala in spremembo nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5040035
Osnovni kapital: 576,000.000 SIT
Ustanovitelji: Žagar Ivanka in ostali do-

sedanji delničarji po spisku, ki je priložen
aktu o lastninskem preoblikovanju, Stari trg
ob Kolpi, Predgrad 31, vstopili 6. 5. 1994,
vložili 116,460.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Matjašič Borut
in Kočevar Jožef, izstopila 7. 6. 1996; Mat-
kovič Antonija in Mežnaršič Alenka, vsto-
pili 7. 6. 1996.

Sklep skupščine z dne 7. 6. 1996 o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic za 33,640.000 SIT.

Rg - 46982

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 96/00306 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  DOLENJSKA  BORZNO-
POSREDNIŠKA DRUŽBA, d.o.o., Novi
trg 5, Novo mesto, pod vložno št. 1/03718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5870950
Ustanoviteljica: Pintar Borut, izstop 26.

3. 1996; Čič Marjetka, Novo mesto, Šegova
ulica 1, vstop 26. 3. 1996, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg - 46984

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00331 z dne 6. 11. 1996
pri subjektu vpisa ELEKTROMEHA-
NIKA, trgovina, storitve in proizvodnja,
Dol. Stara vas 24, Šentjernej, d.o.o., se-
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dež: Dol. Stara vas 24, Šentjernej, pod
vložno št. 1/02018/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika,
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5584795
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Frančič Franc, razrešen 4. 10. 1996;
direktorica Frančič Darja, Šentjernej, Dol.
Stara vas 24, imenovana 4. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 0110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01210 Reja govedi; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 15120 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15310 Predelava in
konzerviranje krompirja; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 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; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 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; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenimo, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 debelo 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; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-

ki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi 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.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55230
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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74300
Tehnični preizkusi in analize; 74400 Eko-
nomska propaganda; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.
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PTUJ

Rg-100901

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00139 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa HAMPEL ZOELLNER
GRADIS, izdelava klasičnih oken, d.o.o.,
sedež: Ormoška 22, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/09465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena firme, družbeni-
ka in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5908132
Firma: HAMPEL ZOELLNER GRU-

PACIJA, izdelava klasičnih oken, d.o.o.
Ustanovitelj: GRADIS GRADBENO

PODJETJE GRADNJE PTUJ, d.d., izstop
17. 6. 1996; HAMPEL ZOELLNER
G.m.b.H., II. poslovni delež, Merc-
hing/Hochdorf, Pfarrhof Hochdorf, vstop 4.
8. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ketiš Boris, razrešen 31. 5. 1996;
direktor Flajšman Jožef, Destrnik, Janežov-
ski vrh 14, imenovan 1. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103688

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00217 z dne 19. 12. 1996 pod št.
vložka 1/09542/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5981859001
Firma: MUNDA, trgovina, gostinstvo

in storitve, d.o.o., Spodnji Ključarovci
15/b, Velika Nedelja, Podružnica Trgovi-
na Sodinci

Skrajšana firma: MUNDA, d.o.o., Trgo-
vina Sodinci

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2274 Velika Nedelja, Sodinci 4
Ustanovitelj: MUNDA, trgovina, go-

stinstvo in storitve, d.o.o., Velika Nedelja,
Spodnji Ključarovci 15/b, vstop 25. 10.
1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Munda Erna, Velika Nedelja,
Spodnji Ključarovci 15/a, imenovana 25. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996:  5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-103689

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00234 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/09543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986907
Firma: BSV VRABL, trgovina, go-

stinstvo in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BSV VRABL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2256 Juršinci, Senčak 29
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabl Branko, Juršinci,

Senčak 29, vstop 29. 11. 1996, vložek

1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrabl Branko, imenovan 29. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 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; 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; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Rg-103690

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00216 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/09542/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981859
Firma: MUNDA, trgovina, gostinstvo

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

govornostjo
Sedež: 2274 Velika Nedelja, Spodnji

Ključarovci 15/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Munda Erna, Velika Ne-

delja, Spodnji Ključarovci 15/a, vstop
25. 10. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Munda Erna, imenovana 25. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Pri dejavnosti K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje opravlja družba vse, razen
»revizijske dejavnosti«.

Rg-103693

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00191 z dne 20. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa COOPSETTE SOCIETA
COOPERATIVA A RESPONSABILITA
LIMITATTA, splošno gradbeno podjetje
COOPSETTE, PODRUŽNICA PTUJ, se-
dež: Svržnjakova 13, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/09537/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5943833
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

zastopnik Kompara Gorazd, razrešen 8. 7.
1996; zastopnica Jovan-Lacovich Deanna,
Koper, Župančičeva 23, imenovana 8. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103696

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00242 z dne 27. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMONA MERKUR, trgovsko
podjetje na veliko in malo, d.o.o., sedež:
Murkova ulica 2, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01711/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti,
družbenikov, zastopnikov in pooblastil za-
stopnikov, člane nadzornega sveta ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s  temile
podatki:

Matična št.: 5025176
Firma:  EMONA  MERKUR  PTUJ,

družba za trgovino, proizvodnjo, go-
stinstvo, inženiring in storitve, d.d.

Skrajšana  firma:  EMONA  MERKUR
PTUJ, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 175,570.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 28,900.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
14,450.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil
14,450.000 SIT, EMONA VPS, d.o.o., in
EMONA MERKUR, trgovsko podjetje na
veliko in malo, p.o., izstopila 28. 11. 1996;
udeleženci interne razdelitve, vložili
28,900.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 57,790.000 SIT, in že znani
delničarji po seznamu, vložili 31,080.000



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 53 – 4. IX. 1997 Stran 3905

SIT – vstopili 28. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Ostroško Marijan, Ptuj, Langusova 23, ki
od 28. 11. 1996 kot generalni direktor
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pau-
linič Arnold, razrešen 28. 11. 1996.

Člani nadzornega sveta: Podreberšek
Darko, Zupanič Kristina, Ber Marjan, Ko-
kol Adolf in Cafuta Slavko, vstopili 28. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1930 Proizvodnja obutve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2612 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-

ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 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.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Pri dejavnosti J 67.13 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom sa-
mo »zastavljalnice in menjalnice«, pri de-
javnosti K 74.12 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje razen »revizijske dejavnosti«, pri
dejavnosti K 74.60 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje pa »samo varovanje«.

Rg-103697

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00236 z dne 29. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa KMETOVA ZAKLADNICA,
podjetje za trgovino, d.o.o., sedež: Pod-
lehnik 13, 2286 Podlehnik, pod vložno št.
1/08159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5764599
Firma: POLJE–DOM, podjetje za tr-

govino in ekonomsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: POLJE–DOM, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Milo-

šič Marija, Videm pri Ptuju 12c, razrešena
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6. 12. 1996 kot prokuristka in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in Milošič Marjan, Videm pri Ptuju 12c,
imenovan 6. 12. 1996 za prokurista; direk-
tor Miloševič Albin, razrešen 6. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana  29. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 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
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-

ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, razen »posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov«, pri dejavnosti K 74.12
– Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje pa razen
»revizijske dejavnosti«.

Rg-105166

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00101 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA PROIZ-
VODNJO IN MONTAŽO HIŠ KAGER
HIŠA, d.o.o., sedež: Ob Dravi 4a, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/07845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo re-
dosleda v firmi, osnovnega kapitala in druž-
benikov, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5735076
Firma: KAGER HIŠA, podjetje za pro-

izvodnjo in montažo hiš, d.o.o.
Osnovni kapital: 91,085.506,50 SIT
Ustanovitelja: Kager Friderik, Maribor,

Valjevska 9, vložil 81,976.955,85 SIT, in
Kager Bojan, Maribor, Niška 6, vložil
9,108.550,65 SIT – vstopila 20. 1. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata; Pischetsrieder
Pauline, razrešena 9. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
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šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-105171

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01956 z dne 4. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa PROZA, podjetje  za proizvodnjo
in trgovino z osebnimi zaščitnimi sredstvi
za varstvo pri delu, d.o.o., sedež: Kariže-
va ulica 5, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01572/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5348293
Osnovni kapital: 1,864.730 SIT
Ustanovitelja: Kaučič Rudolf, vstopil 12.

1. 1990, vložil 1,678.254,50 SIT, in Kaučič
Dragica, vstopila 2. 12. 1991, vložila
186.475,50 SIT, oba s Ptuja, Kariževa ulica
5, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-105172

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00245 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa MONITOR, podjetje za
računalniške, organizacijske, ekonomske
in zastopniške storitve, d.o.o., sedež:
Markovci 33a, 2281 Markovci, pod vložno
št. 1/03827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
nikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5491878
Firma:  MONITOR,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidarič Štefan, Markovci

33a, vstop 6. 2. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žnidarič Robert,
izstop 22. 3. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Žnidarič Robertu, ki je bil
razrešen 22. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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; 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.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., razen »farmacevtskih izdelkov«,
pri dejavnosti K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje pa razen »revizije«.

Rg-105174

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00134 z dne 4. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa VALPROFIL, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Industrijsko naselje 14, 2325 Kidričevo,
pod vložno št. 1/09268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, zastopnikov, družbenikov, poslovnih
deležev in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5857236
Firma:  VALPROFIL,  proizvodnja,

gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in
promet, d.o.o.

Sedež: 2272 Gorišnica, Gorišnica 110
Ustanovitelji: Klaneček Alojz in Kosta-

njevec Rado, izstopila 28. 3. 1996; Čuš
Alojz in Čuš Slavko, oba iz Gorišnice 110,
vstopila 12. 4. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Klaneček Alojz in Kostanjevec Ra-
do, razrešena 28. 3. 1996; direktor Čuš Slav-
ko, ki zastopa družbo brez omejitev, ter pro-
kuristi Čuš Alojz, Čuš Marija in Čuš An-
drej, vsi iz Gorišnice 110, imenovani 28. 3.
1996.
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Dejavnost, vpisana 4. 3. 1997: 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardev
ECSC; 2751 Litje železa; 2572 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; 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.; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 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; 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; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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 debelo 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; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-

gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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.;
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; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem.

Rg-105175

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00246 z dne 3. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa FIPOSOR, finančno poslovne sto-
ritve, d.o.o., sedež: Hardek 34c, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, poslovne-
ga deleža in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5678668
Firma: FIPOSOR, finančno poslovne

storitve in davčno svetovanje, d.o.o.
Sedež: 2270 Ormož, Kerenčičev trg 5a
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lukner Amalija, Ormož,

Flegeričeva 6, in Polič Franc, Ormož, Har-
dek 45, vstopila 10. 10. 1992, vložila po
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-105176

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00188 z dne 17. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa PETOVIA AVTO, p.o., servi-
siranje in prodaja vozil ter rezervnih de-
lov,  sedež: Ormoška 23, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/00894/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov, obsega pooblastil za-
stopnikov, dejavnosti, člane nadzornega
sveta in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5037719
Firma: PETOVIA AVTO, trgovina in

storitve, d.d.
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Firma: PETOVIA AVTO, Ptuj, d.d.
Skrajšana  firma:  PETOVIA  AVTO,

Ptuj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 126,900.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložil 25,380.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložil 24,510.000 SIT, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 12,690.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložili 22,930.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili 41,390.000
SIT – vstopili 21. 6. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bez-
jak Janko, Ptuj, Langusova ulica 24, razre-
šen 21. 6. 1996 kot direktor in imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter člana uprave Šuman Janko,
Gorišnica 172, in Zajšek Jože, Ptuj, Seliškar-
jeva 16, imenovana 21. 6. 1996, ki prav
tako zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bek Darja, Ben-
ko Alojz, Gajzer Marjan, Lederer Josip in
Štrucl Janko, vstopili 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 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 popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti K 74.60 – Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje samo »varovanje«.

Rg-34756

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00039 z dne 4. 3. 1996 pod št.
vložka 1/09509/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930553
Firma: SCHOP, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SCHOP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2283 Zavrč, Hrastovec 26c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Majcenovič Samo, Zavrč,

Hrastovec 26c, vstop 25. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Majcenovič Samo, Zavrč, Hrastovec 26c,
imenovan 25. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Emeršič Karmen, Ptuj,
Kraigherjeva ulica 26, imenovana 25. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavjanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 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 ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredištvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredištvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo 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; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 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 zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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.;
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; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje:

Dejavnost G 52.488 trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
“razen trgovine z orožjem in strelivom”.

Rg-37516

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00006 z dne 4. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa KMETIJSKI KOMBINAT PLUS,
d.o.o., sedež: Muzejski trg 2, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09429/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5889723
Član nadzornega sveta: Šoemen Andrej,

izstop 18. 12. 1995; Šerona Stanko, vstop
18. 12. 1995.

Rg-37518

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00007 z dne 4. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa KMETIJSTVO KK, d.o.o., sedež:
Muzejski trg 2, 2250 Ptuj, pod vložno št.
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1/09073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane in spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5828490
Člani nadzornega sveta: Erlač Bojan in

Skaza Andreja, vstopila 11. 3. 1995; Šömen
Andrej, izstop 18. 12. 1995; Magdalenc Ma-
rija, vstop 18. 12. 1995.

Rg-45370

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00157 z dne 3. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa C & H, proizvodno, trgovsko in
prevozno podjetje, d.o.o., sedež: Gregor-
čičev drevored 2, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/06108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, zastopnikov, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5878136
Firma: C & H, storitveno podjetje,

d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ciglar Andrej, Ptuj, Ziherlova ploščad
4, razrešen 10. 7. 1996 in imenovan za pro-
kurista istega dne.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1996: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Dejavnost K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje “razen opravljanja revizijske
dejavnosti”.

Rg-45378

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00160 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa TOVARNA VOLNENIH IZ-
DELKOV MAJŠPERK, d.o.o., sedež:
Breg 8, 2322 Majšperk, pod vložno št.
1/00888/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep sodišča o uvedbi stečajnega po-
stopka, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5034299
Firma: TOVARNA VOLNENIH IZDE-

LKOV MAJŠPERK, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana  firma:  TVI  MAJŠPERK,

d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vuk Nataša, razrešena 18. 7. 1996;
stečajni upravitelj Dubrovski Drago, Zreče,
Cesta na Roglo 11g, imenovan 18. 7. 1996.

Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju o za-
četku stečajnega postopka opr. št. St 8/96 z
dne 18. 7. 1996.

Rg-45380

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00150 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOLF INVEST, inženiring,

storitve, d.o.o., sedež: Osojnikova 3, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/09439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5889774
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 8. 1996:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo.

Rg-45382

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00165 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa PRE-KAR HORS, trgovina in
kmetijska proizvodnja, d.o.o., sedež: Nji-
verce vas št. 2, 2325 Kidričevo, pod vlož-
no št. 1/04261/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena firme, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511291
Firma: PRE-KAR HORS, trgovina in

kmetijska ter druga proizvodnja, grad-
beništvo in storitve, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja go-
vedi; 0122 Raja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 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 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
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Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z akoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z 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; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninai; 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; 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.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost G 15.18 – Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
“razen farmacevtskih izdelkov”; dejavnost
K 74.12 – Računovodske, knjigovodske de-
javnosti, davčno svetovanje “razen oprav-
ljanje revizorske dejavnosti”; dejavnost J
67.13 – Druge pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom “samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic”.

Rg-46405

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00160 z dne 27. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa V. A. B. podjetje za posredniš-
tvo, trgovino na veliko in turizem, d.o.o.,
sedež: Žabjak 1, 2250 Ptuj, pod vložno št.

1/00982/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5292476
Ustanoviteljici: Cerovič Nataša, Ptuj, Uli-

ca Lackove čete 36, vstop 18. 8. 1989, vlo-
žek 1.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavec Melanija, Ptuj, Panonska 5, vstop 18.
8. 1989, vložek 1.050 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sajko Andrej, izstop 30. 12. 1994.

Rg-46406

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00132 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA STANO-
VANJSKE STORITVE, d.o.o., sedež: Ja-
dranska ulica 12, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/04473/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5538726
Firma: PODJETJE ZA STANOVANJ-

SKE STORITVE, STANOVANJSKE IN
POSLOVNE STORITVE, d.o.o.

Skrajšana firma: PODJETJE ZA STA-
NOVANJSKE STORITVE, d.o.o.

Sedež: 2250 Ptuj, Vošnjakova 6
Osnovni kapital: 3,350.000 SIT
Ustanovitelji: DP Stanovanjski servis

Ptuj, d.o.o., Ptuj, Jadranska ulica 12, vstop
18. 10. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Murko Tamara,
Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 5, vstop 30. 5.
1996, vložek 111.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vajda Katica, Videm pri Ptu-
ju, Majski vrh 1a, vstop 30. 5. 1996, vlo-
žek 148.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štuhec Zlatko, Ptuj, Volkmerjeva ce-
sta 30, vstop 30. 5. 1996, vložek 148.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Belšak
Gorazd, Ptuj, Rimska ploščad 15, vstop 30.
5. 1996, vložek 148.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šilak Vladimir, Ptuj, Vičava
114, vstop 30. 5. 1996, vložek 166.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vamberger
Slavko, Ptuj, Ob železnici 8, vstop 30. 5.
1996, vložek 296.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bezjak Silva, Ptuj, Kerenči-
čeva ulica 1, vstop 30. 5. 1996, vložek
296.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Belšak Janez, Ptuj, Mestni vrh 40, vstop
30. 5. 1996, vložek 536.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74200 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; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 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.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost J 67.13 – Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom
“samo menjalnice in zastavljalnice”; dejav-
nost 74.12 – Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
“razen opravljanja revizijske dejavnosti”.

Rg-46407

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00120 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKI SERVIS
Ptuj, družbeno podjetje, p.o., sedež: Ja-
dranska ulica 12, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/02765/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, skrajšano fir-
mo, družbenike, spremembo zastopnikov,
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387213
Firma: STANOVANJSKI SERVIS, d.o.o.
Skrajšana   firma:   STANOVANJSKI

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

govornostjo
Osnovni kapital: 24,620.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja Ljub-
ljana, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 22. 3.
1996, vložek 2,460.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad Ljubljana, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložek 2,460.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 22. 3.
1996, vložek 6,710.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Iljaž Igor, Kidričevo, Kaju-
hova 3, vstop 22. 3. 1996, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matjašič
Anica, Gorišnica, Zagojiči 21a, vstop 22.
3. 1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šarc Ladislav, Ptuj, Anice
Kaučevič 3, vstop 22. 3. 1996, vložek
230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavec Janko, Ptuj, CMD 19, vstop 22. 3.
1996, vložek 410.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pauko Gorazd, Ptuj, Mestni
vrh 114, vstop 22. 3. 1996, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ciglar
Slavko, Ptuj, Kicar 11a, vstop 22. 3. 1996,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grm Roman, Gorišnica, Gajevci
4, vstop 22. 3. 1996, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podhostnik An-
ton, Cirkulane, Cirkulane 63, vstop 22. 3.
1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stopajnik Anton, Zgornji Le-
skovec, Trdobojci 77, vstop 22. 3. 1996,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Letonja Anica, Ptuj, Remčeva 3,
vstop 22. 3. 1996, vložek 470.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Caf Stanislav,
Destrnik, Gomila 11b, vstop 22. 3. 1996,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cafuta Ivan, Destrnik, Drstelja 18,
vstop 22. 3. 1996, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Veršič Marjan,
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Destrnik, Jiršovci 38, vstop 22. 3. 1996,
vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vajda Leopold, Gorišnica, Mala
vas 32a, vstop 22. 3. 1996, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Weber Ju-
lijan; Cirkulane, Brezovec 40a, vstop 22.
3. 1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Koren Janez, Destrnik, Jir-
šovci 55, vstop 22. 3. 1996, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrtačnik
Janez, Ptuj, Lackova 8, vstop 22. 3. 1996,
vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Artenjak Srečko, Ptuj, Belšakova
48, vstop 22. 3. 1996, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Esih Franc,
Ptuj, Med vrti 9, vstop 22. 3. 1996, vložek
410.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malek Rudolf, Destrnik, Gomila 8, vstop
22. 3. 1996, vložek 470.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rašl Ignac, Ptuj, Pod-
vinci 18, vstop 22. 3. 1996, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bezjak
Franc, Markovci, Bukovci 168, vstop 22.
3. 1996, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vindiš Alojz, Cirkulane,
Gradišča 17, vstop 22. 3. 1996, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pintarič Milica, Ptuj, Spuhlja 23, vstop 22.
3. 1996, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Veit Miran, Destrnik, Drste-
lja 27, vstop 22. 3. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vajda Ka-
tica, Podlehnik, Majski vrh 1a, vstop 22. 3.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Debeljak Vinko, Ptuj, Ašker-
čeva 4, vstop 22. 3. 1996, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žgeč Mi-
ran, Dornava, Žamenci 4, vstop 22. 3. 1996,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vaupotič Avgust, Videm pri Ptu-
ju, Tržec 1, vstop 22. 3. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Špindler Janez, Juršinci, Zagorci 24, vstop
22. 3. 1996, vložek 130.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žgeč Boris, Dornava,
Žamenci 3a, vstop 22. 3. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šoštarič Ignacij, Juršinci, Kukava 7, vstop
22. 3. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bezjak Silva, Ptuj, Ke-
renčičeva 1, vstop 22. 3. 1996, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Belšak Janez, Ptuj, Mestni vrh 40, vstop
22. 3. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Tetičkovič Ivan, Cir-
kulane, Paradiž 13, vstop 22. 3. 1996, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zamuda Zlatko, Ptuj, Kicar 30, vstop
22. 3. 1996, vložek 110.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zajšek Mirko, Podleh-
nik, Sedlašek 120a, vstop 22. 3. 1996, vlo-
žek 410.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gornjec Franc, Juršinci, Hlaponci 7,
vstop 22. 3. 1996, vložek 340.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ornik Dušan,
Ptuj, Belšakova 30a, vstop 22. 3. 1996,
vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Petek Franc, Polenšak, Polenci 33,
vstop 22. 3. 1996, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kovač Bogdan,
Ptuj, Klepova 16, vstop 22. 3. 1996, vložek
410.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tušek Elizabeta, Ptuj, Frasova 5, vstop 22.
3. 1996, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janžekovič Božidar, Ptuj, Kersniko-
va ulica 4, imenovan 21. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Belšak Ja-
nez, razrešen 21. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 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 inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom.

Rg-46408

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00133 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa POD GORICO, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Podgor-
ci 59, 2273 Podgorci, pod vložno št.
1/05391/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov, dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5628709
Firma: BMC-EOS, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BMC-EOS, d.o.o.
Sedež: 2273 Podgorci, Osluševci 55
Osnovni kapital: 1,500.725 SIT
Ustanovitelj: Horvat Frančiška, izstop

27. 5. 1996; Brumen Milan, Podgorci, Oslu-
ševci 55, vstopil 27. 5. 1996, vložil
1,500.725 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Horvat Frančiška, razrešena 27. 5.
1996; direktor Brumen Milan, Podgorci,
Osluševci 55, imenovan 27. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja druge-
ga orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav

za splošno rabo, d.n.; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo.

Rg-46409

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00045 z dne 7. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa IMEX FILTERTEHNIKA, pro-
izvodno trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lo-
vrenc na Dravskem polju, pod vložno št.
1/06293/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5646677
Ustanovitelj: Schneider Othmar, izstop

10. 1. 1996; Kranjc Niko, izstop 10. 1. 1996;
Schneider Gernot, Breintenstein, Avstrija,
vstop 10. 1. 1996, vložek 1,544.330 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vau-
da Egon in Schneider Othmar, razrešena 10.
1. 1996; prokurist Schneider Gernot,
Breitenstein, Avstrija, imenovan 10. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev; Toma-
žin Tanja, Limbuš, Ob Blažovnici 39, ime-
novana 10. 1. 1996, zastopa družbo z omeji-
tvijo, da za sklepanje pravnih poslov v zve-
zi z nepremičinami in najemanji kredita po-
trebuje soglasje prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 50301 Trgovina na debelo 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, navigacjo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje.

Rg-46410

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00126 z dne 7. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa CARRERA OPTIC, d.o.o., sedež:
Ljutomerska 38a, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/05781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5616514
Firma: CARRERA OPTIC, proizvod-

nja očal, d.o.o., Ormož
Skrajšana  firma:  CARRERA  OPTIC,

d.o.o., Ormož
Osnovni kapital: 1,557.749,50 SIT
Ustanovitelji: CARRERA OPTIC AKTI-

ENGESELLSCHAFT HAAR, München,
Deutschland, Hans Stiesbergerstrasse 2a,
vstop 29. 4. 1992, vložek 1,455.805,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; OPTYL BRIL-
LENMODE INTERNATIONAL, G.m.b.H,
Traun, Avstrija, Johan Roithnerstrasse 131,
vstop 29. 4. 1992, vložek 101.944 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-46411

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00180 z dne 7. 10. 1996 pod št.
vložka 1/09536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5968330
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŽETALE
Skrajšana firma: OŠ ŽETALE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2287 Žetale, Žetale 4
Osnovni kapital: 20,150.442,10 SIT
Ustanovitelj: Občina Majšperk, Majš-

perk 32a, vstop 4. 7. 1996, vložek
20,150.442,10 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kru-
šič Marija, Žetale, Žetale 173, imenovana
5. 7. 1996, zastopa zavod kot v.d. ravnate-
ljice.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovno-
šolsko splošno izobraževanje; 92511 De-
javnost knjižnic; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-46413

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00136 z dne 14. 10. 1996 pod št.
vložka 1/09537/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in imena
kraja podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5943833
Firma: COOPSETTE SOCIETA CO-

OPERATIVA A RESPONSABILITA LI-
MITATTA, splošno gradbeno podjetje
COOPSETTE, PODRUŽNICA PTUJ

Skrajšana firma: COOPSETTE s.c.r.l.,
podružnica Ptuj

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Svržnjakova 13
Pred prenosom sedeža je bila podružnica

vpisana pri Okrožnem sodišču Maribor pod
opr. št. Rg 1/9874-00.

Rg-46414

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00204 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BIREMA, družba za oprav-
ljanje storitev in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Ulica 5. prekomorske 11, 2250 Ptuj,

pod vložno št. 1/01931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov, družbenikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5878004
Ustanoviteljica: Letič Štefan, izstop 10.

9. 1996; Letič Lidija, Ptuj, Ulica 5. preko-
morske 11, vstop 10. 9. 1996, vložek
807.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Letič Štefan, Ptuj, Ulica 5. prekomorske
11, imenovan 10. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Krničar Lidija, po-
ročena Letič, razrešena 10. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2753 Litje lah-
kih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 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; 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 mate-
riala; 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; 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; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezakoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
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
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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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Dejavnost G 51.18 – Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
“razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; dejavnost K 74.12 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje “razen revizij-
ske dejavnosti”.

Rg-46415

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00144 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu vpisa CARRERA OPTIC, pro-
izvodnja očal, d.o.o., Ormož, sedež: Lju-
tomerska 38a, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/05781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5616514
Ustanovitelj: CARRERA OPTIC AKTI-

ENGESELLSCHAFT HAAR, izstop 5. 6.
1996; OPTYL BRILLENMODE INTERNA-
TIONAL, G.m.b.H., izstop 5. 6. 1996;
SUNSHINE BRILLEN VERTRIEBS-UND

ERZEUGUNSGESELLSCHAFT m.b.H.,
Traun, Johann Rothner Strasse 131, vstop
5. 6. 1996, vložek 1,557.749,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-46416

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00102 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa FIPOSOR, finančno poslov-
ne storitve, d.o.o., sedež: Hardek 34c, 2270
Ormož, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5678668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Polič Franc, razrešen 30. 4. 1996.

Rg-46418

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00205 z dne 18. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MLEKARSKA ZADRUGA
Ptuj, z.o.o., sedež: Čučkova 6, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 2/00069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5635896
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 18
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredištvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z 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;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Dejavnost G 51.18 – Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
“razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.”

Rg-46419

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00190 z dne 18. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-ZAŠČITA, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Indu-
strijska 10, 2325 Kidričevo, pod vložno št.
1/09403/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5880742
Sedež: 2250 Ptuj, Rogozniška cesta 14.

Rg-46420

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00195 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNOGRAD, gradbe-
niško, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Arnuševa ulica 2, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5947430
Sedež: 2250 Ptuj, Spodnja Hajdina 61a.

Rg-47203

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00064 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa JERUZALEM ORMOŽ, Kme-
tijstvo, d.o.o., sedež: Hardek 44c, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/02202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, družbenikov, zastopni-
kov, nadzorni svet, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 50986292
Firma: JERUZALEM ORMOŽ, Kme-

tijstvo, d.d.
Skrajšana  firma:  JERUZALEM  OR-

MOŽ, Kmetijstvo, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 210,600.000 SIT
Ustanovitelji: KMETIJSTVO, p.o., iz-

stop 25. 10. 1995; JERUZALEM ORMOŽ,
kmetijstvo, predelava in storitve, d.o.o., iz-
stop 25. 10. 1995; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
25. 10. 1995, vložek 21,060.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 25.
10. 1995, vložek 21,060.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 25. 10. 1995,
vložek 42,680.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; delavci po interni razdelitvi, vsto-
pili 25. 10. 1995, vložili 42,120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 25. 10. 1995, vlo-
žili 83,680.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Topolovec Miran, Ormož, Heroja Ke-
renčiča 21, razrešen 25. 10. 1995 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo kot direktor – predsednik uprave brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pongračič Jan-
ko, Zabavnik Marko, Viher Ivan, Marija
Kralj, Marčec Drago in Meško Ida, vsi vsto-
pili 25. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0141 Storitve za
rastinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-

vali; 5010 Trgovina 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5244 Tr-
govina 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5551
Storitve menz; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Dejavnost K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje “razen revizijske dejavnosti.”

Rg-47205

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00063 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa JERUZALEM ORMOŽ,
Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 12, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/02204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, družbenikov, zastopni-
kov, nadzorni svet, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5098599
Firma: JERUZALEM ORMOŽ, Vino-

gradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, d.d.
Skrajšana  firma:  JERUZALEM  OR-

MOŽ, VVS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 446,500.000 SIT
Ustanovitelji: JERUZALEM ORMOŽ,

kmetijstvo, predelava, storitve, d.o.o., iz-
stop 24. 10. 1995; VINOGRADNIŠTVO,
p.o., Ormož, izstop 24. 10. 1995; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vstop 24. 10. 1995, vložek
24,755.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 15, vstop 24. 10. 1995, vložek
24,755.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 24. 10. 1995, vložek

60,725.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delavci po interni razdelitvi, vstopili 24.
10. 1995, vložili 89,300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 24. 10. 1995, vložili
137.305.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; zadružni upravičenci, vstopili 24. 10.
1995, vložili 109,660.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kociper Matija, Ormož, Vinarska uli-
ca 11, razrešen 24. 10. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
kot predsednik uprave brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Peršak Rudi,
Rajh Boris, Ozmec Franc, Jurinec Stojan,
Viher Ivan in Rep Janez, vsi vstopili 24. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5551 Storitve menz; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Dejavnosti K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje “razen revizijske dejavnosti.”

Rg-47208

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00199 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa TENZOR, podjetje za varova-
nje premoženja, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Peršonova ulica 3, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/02245/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5389984
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 3162

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3916 Št. 53 – 4. IX. 1997

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cet-
ni tovorni promet; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonosko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo in dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Dejavnost G 51.18 – Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
“razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; dejavnost J 67.13 Druge po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, od tega samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; dejavnost K 74.60
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, od
tega samo varovanje.

Rg-47213

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00110 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJET-
JE ORMOŽ, d.d., sedež: Kerenčičev trg
11, 2270 Ormož, pod vložno št. 1/00211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5073049
Osnovni kapital: 42,302.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj Ljubljana,

Kotnikova 28, vstop 8. 5. 1996, vložek
5,415.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 8. 5. 1996, vložek
2,707.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, Kapitalski sklad, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vstop 8. 5. 1996,
vložek 2,707.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 8. 5. 1996, vložili 5,415.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
notranjega odkupa, vstopili 8. 5. 1996, vlo-
žili 10,829.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Občina Ormož, Ormož, Ptujska ce-
sta 6, vstop 8. 5. 1996, vložek 15.229.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

SLOVENJ GRADEC

Rg-44413

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00119 z dne 1. 8. 1996
pri subjektu vpisa SIT, servis in trgovina,
d.o.o., sedež: Gmajna 55, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/02919/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5416957
Ustanovitelj: NIEROS METAL, d.o.o.

(prej NIEROS NIEDERBERGER, d.o.o.),
izstop 20. 3. 1995; Vrhovnik Ludvik, Slo-
venj Gradec, Koroška 3, vstop 20. 3. 1995,
vložek 1,534.738,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-44415

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00143 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/09527/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948622
Firma:  SGP  KOGRAD-GOK-IGEM,

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

govornostjo
Sedež: 2391 Prevalje, Na produ 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KOGRAD-PODJETJE

IGEM DRAVOGRAD, d.o.o., Dravograd,
Otiški vrh, vstop 2. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, ogovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golob Drago, Prevalje, Ugasle peči
15, imenovan 2. 7. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo, da lahko sklepa vse posle le s
predhodnim soglasjem skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 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 drugega

pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 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
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in
strelivom”; 74.14 “Podjetniško in poslov-
no svetovanje” se izpusti “arbitraža in po-
sredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Rg-45440

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00114 z dne 7. 10. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELE-
ZARNE-METAL RAVNE, podjetje za
proizvodnjo plemenitih jekel, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/07270/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5686482
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Petovar Stanko, razrešen 15. 4. 1996;
direktor Tasič Matic, razrešen 15. 4. 1996;
generalni direktor Pogačnik Vinko, razre-
šen 15. 4. 1996; direktor Filipov Filip, Ce-
lje, Na zelenici 8, imenovan 1. 1. 1995,
generalni direktor Žerdoner Branko, Ravne
na Koroškem, Kotlje 185, imenovan 15. 4.
1996, direktor Mačkošek Marjan, Laško, Ki-
dričeva 2, imenovan 15. 4. 1996, direktorji
vodijo posle družbe in jo zastopajo skupno
z omejitvijo, da poslov, ki pomenijo spre-
membo premoženja družbe, ne smejo skle-
pati brez soglasja skupščine.

Rg-45441

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00054 z dne 4. 10. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA MUTA-
EKONOMSKI INGENERING, podjetje
za storitvene dejavnosti in zaposlovanje
invalidov, d.o.o., sedež: Koroška cesta 51,
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2366 Muta, pod vložno št. 1/08219/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe z dne
3. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5763878
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 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
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;

7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom;” 74.60 “poizvedovalne dejavnosti in
varovanje” dovoli se opravljanje dejavnosti
“varovanja”.

Rg-45443

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00150 z dne 2. 10. 1996
pod št. vložka 1/09532/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957044
Firma: WHP TEHNIKA, elektronski in

elektromehanski izdelki visoke tehnologi-
je, d.o.o.

Skrajšana firma: WHP TEHNIKA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2391 Prevalje, Poljana 2
Osnovni kapital: 1,547.813,50 SIT
Ustanovitelja: Marchiotti Ivan, Prevalje,

Poljana 2, vstop 30. 9. 1996, vložek
154.781,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Peiritsch Wolfgang, Hinterbruehl, Av-
strija, vstop 30. 9. 1996, vložek 1,393.032
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marchiotti Ivan, imenovan 30. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom”.

Rg-45445

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00095 z dne 1. 10. 1996
pri subjektu vpisa ROTOVNIK, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Robindvor 65,
2370 Dravograd, pod vložno št.
1/04973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova, dejavnosti in akta o ustanovitvi z
dne 17. 4. 1996 in 24. 9. 1996 ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5601355
Firma: SERVIS ROTOVNIK, servis za

kmetijsko mehanizacijo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SERVIS ROTOVNIK,

d.o.o.

Sedež: 2370 Dravograd, Otiški vrh
125c, Bukovje

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 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; 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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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;
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; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjet-
niško in poslovno svetovanje” se izpusti “ar-
bitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-45446

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00061 z dne 1. 10. 1996
pod št. vložka 1/09484/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925606
Firma: NOV’NA RAZVOJ, razvoj lo-

kalnih skupnosti, d.o.o.
Skrajšana  firma:  NOV’NA  RAZVOJ,

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

Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Pre-
žihova 24

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mešl Mateja, Ravne na

Koroškem, Čečovje 54, vstop 19. 1. 1996,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tomšič Žarko, Ravne na Koroškem,
Javornik 25, vstop 19. 1. 1996, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mešl Mateja, imenovana 19. 1. 1996,
zastopa družbo posamično in brez omejitev;
direktor Tomšič Žarko, imenovan 19. 1.
1996, zastopa družbo posamično in brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.13 “podjet-
niško in poslovno svetovanje” se izpusti “ar-
bitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-45652

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06072 z dne 25. 9. 1996
pri subjektu vpisa CONTAL, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Glavni trg
51, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01530/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337682
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Jontes Dušan, Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 6, vstop 14. 12. 1989, vlo-
žek 1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke proabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 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; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdeki; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-46340

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00155 z dne 8. 10. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA MUTA-
EKONOMSKI INGENERING, podjetje
za storitvene dejavnosti in zaposlovanje
invalidov, d.o.o., sedež: Koroška cesta 51,
2366 Muta, pod vložno št. 1/08219/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5763878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šol Marjan, razrešen 29. 5. 1996;
direktor Osrajnik Anton, Vuzenica, Sv. Vid
47, imenovan 29. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-46527

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00160 z dne 21. 10. 1996
pri subjektu vpisa MALGOS, malo gospo-
darstvo, p.o., sedež: Splavarska ulica 18,
2367 Vuzenica, pod vložno št. 1/00879/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5107032
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rek Edvard, razrešen 15. 9. 1995;
direktorica Jeznik Marjana, Vuzenica, Po-
horska cesta 101, imenovana 15. 9. 1995,
zastopa družbo kot v.d. direktorice z omeji-
tvijo, da sklepa pogodbe o nakupu in proda-
ji osnovnih sredstev in sredstev skupne po-
rabe s soglasjem delavskega sveta, če njiho-
va vrednost presega 100.000 SIT.

Rg-46528

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00087 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/09492/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929890
Firma: INTERCONSUM, trgovina, po-

sredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  INTERCONSUM,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2392 Mežica, Gosposvetska uli-
ca 3

Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vaukan Tomaž, Mežica,

Podpeška pot 8, vstop 26. 9. 1996, vložek
819.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lakner Boris, Mežica, Gosposvetska cesta
3, vstop 26. 9. 1996, vložek 681.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vaukan Tomaž, imenovan 26. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Lak-
ner Boris, imenovan 26. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pe-
rutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca 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 homoge-
niziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina
iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 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
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
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Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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; 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; 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; 5277 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-

nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na 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, 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; 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 na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi 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 zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-

jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 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.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska 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; 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.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”; 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.” se izpusti “z orožjem in streli-
vom”; 74.12 “računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se izpusti “revizijske dejavnosti”; 74.14
“podjetniško in poslovno svetovanje” se iz-
pusti “arbitraža in posredovanje v pogaja-
njih med managerji in delavci”;  74.60 “po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje” dovo-
li se opravljanje dejavnosti “varovanja”.

Rg-46529

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00069 z dne 17. 10. 1996
pri subjektu vpisa ORFIS, podjetje za eko-
nomske, organizacijske in trgovske stori-
tve, d.o.o., sedež: Meškova 2, 2380 Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/02904/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova in družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5429552
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Glavni

trg 29
Ustanoviteljica: Klančnik Irma, Slovenj

Gradec, Raduše 45, vstop 19. 8. 1990, vlo-
žek 1,531.441,78 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Praper Darinka, izstop 11. 3. 1996.

Rg-46530

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00117 z dne 14. 10. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA MERIL-
KOPLES, d.o.o., sedež: Francetova 16,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št.1/05808/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavno-
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sti in družbene pogodbe z dne 20. 9. 1996
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5618444
Ustanovitelja: TOVARNA MERIL-

POSLOVNI INŽENIRING, Slovenj Gradec,
d.o.o., izstop 15. 2. 1996; TOVARNA
MERIL-LES, d.o.o. – v stečaju, Slovenj
Gradec, Francetova 16, vstop 22. 4. 1992,
vložek 115,350 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; TOVARNA MERIL KOVINE, d.d.,
Slovenj Gradec, Pameče 153, vstop 15. 2.
1996, vložek 1,384.650 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare,
tople vode; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo.

Rg-46532

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00162 z dne 15. 10. 1996
pri subjektu vpisa RTS, podjetje za razi-
skavo trga in svetovanje, d.o.o., sedež: Pod
gradom 24, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/06041/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi druž-
be z dne 18. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5635128
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 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.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-

nologije; 74l3 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjet-
niško in poslovno svetovanje” se izpusti “ar-
bitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-46533

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00124 z dne 15. 10. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA MUTA-
KOVAČIJA, d.o.o., sedež: Kovaška ulica
19, 2366 Muta, pod vložno št. 1/03688/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5473004
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Žavcer Jože, razrešen 13. 5. 1996; direk-
tor Štruc Vitomir, Muta, Borisova 4, imeno-
van 13. 5. 1996, zastopa družbo z omejitvi-
jo, da lahko sklepa posle glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jam-
stev ter druge po naravi podobne posle, le
na podlagi soglasja skupščine.

Rg-46988

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00151 z dne 6. 11. 1996
pri subjektu vpisa MACESEN, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Javor-
je 6c, 2393 Črna na Koroškem, pod vlož-
no št. 1/01186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikaicjo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
2. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5343666
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996:

0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo
– mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 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.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
40301 Proizvodnja pare, tople vode; 40302
Distribucija pare, tople vode; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 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; 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-
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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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 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.;
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; 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.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; 52.488 “trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”
se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Rg-46991

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00136 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa Trgovsko podjetje
NAMA, veleblagovnica Slovenj Gradec,
d.o.o., sedež: Podgorska 1, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04293/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5524784
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Repas Jože, razrešen 30. 4. 1996;
direktor Judar Igor, Maribor, Cesta XIV.
divizije 124, imenovan 1. 5. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da mora pridobiti pred-
hodno soglasje družbenika za: sklenitev po-
slov, kadar vrednost posla presega znesek
2,000.000 SIT; vse posle, ki konstituirajo za
družbo obveznost, ki presega vrednost
2,000.000 SIT v zvezi z nakupom ali proda-
jo nepremičnin, najemanjem ali dajanjem
posojil, dajanjem garancij, hipotekarnih ali
kakršnihkoli jamstev za obveznosti družbe
in drugih oseb; sklepanje leasing pogodb ali
pogodb o dolgoročnih prodajah in nabavah
blaga; pogodb, ki se nanašajo na pravice
industrijske lastnine, ustanavljanje podruž-
nic in družb hčera, nakupe poslovnega dele-
ža/delnic drugih podjetij, uvajanje novih
proizvodov in dejavnosti ali opustitev dose-
dajih; imenovanje delavcev s posebnimi
pooblastili.

Rg-47187

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03665 z dne 28. 10. 1996
pri subjektu vpisa ANALIT, podjetje za
finančno-računovodske storitve, trgovino,
export-import, d.o.o., sedež: Razgledna
ulica 32, 2360 Radlje ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/07180/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in ukladitev z zakonom o gos-
podrskih družbah in s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5690200
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Čagran Ana, Radlje ob

Dravi, Razgledna ulica 32, vstop 25. 8.
1992, vložek 1,503.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 67.13 “pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom” se dovoli opravljanje “menjal-
niških storitev”; 74.12 “računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje” se izpusti opravljanje “revizij-
ske dejavnosti”; 74.14 “podjetniško in po-
slovno svetovanje” se izpusti opravljanje
“arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV

IN JAVNIH NAROČILIH

S POJASNILI

Nov naslov, nova barva ovitka in, kar je bistveno - nova vsebina, so
bistvene značilnosti zelo iskane knjižice v Zbirki predpisov. V zad-
njem delu knjige, ki obsega več kot 500 strani, so objavljena uvod-
na pojasnila Alenke Mordej k zakonu o javnih naročilih, omenjeni

zakon, odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije, navodilo o vsebini in obliki obrazcev ter vzorci vseh

obrazcev.

Za zakonom o graditvi objektov je v knjižici Statut inženirske
zbornice. Sledijo pa nove določbe zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor, ki so začele veljati 25. julija 1997. Objavlja-
mo tudi nov zakon o stavnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 z

dne 24. julija 1997) in še veljavne člene iz prejšnjega zakona o
stavbnih zemljiščih. Na pobudo Ministrstva za okolje prostor smo
dodali tudi še veljavne podzakonske predpise: navodilo o metodo-
logiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zem-
ljišč, navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov

priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, pri-
marno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in

naprav.

Pred povzetkom členov o gradbeni pogodbi iz zakona o obligacij-
skih razmerjih s komentarjem je objavljen tudi zakon o lastninje-
nju nepremičnin v družbeni lastnini, ki je začel veljati zadnje dni

julija 1997.

Cena: 3255 SIT (10428)
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Pravkar izšlo!

Dr. Anjuta Bubnov Škoberne

PRAVNI VIDIKI

SOCIALNE VARNOSTI

ZA BREZPOSELNE

Slovenska ustava nima določbe o splošni vrednoti človekovega do-
stojanstva, kar je njena bistvena pomanjkljivost, ugotavlja avtori-
ca dela, ki je v mnogočem oblikovalo bodoči slovenski zakon o za-

varovanju za brezposelnost. Prav varovanje človekovega dosto-
janstva, nadaljuje, mora biti namreč namen določanja pravic do
dajatev med brezposelnostjo. Socialno je lahko svoboden samo ti-
sti, ki si lahko zagotovi sredstva za življenje z delom, v obdobju, ko
je brezposeln, pa dajatve iz neodvisnega javnega sistema, ki ga or-

ganizira in nadzira ali izvaja država.

To je le ena med sklepnimi mislimi v knjigi, ki se vprašanja brez-
poselnosti loteva z vseh pravnih zornih kotov. Dr. Anjuta Bubnov
Škoberne posebno pozornost namenja tudi predstavitvi medna-

rodne ureditve, različnih tujih sistemov, v posebnih poglavjih pa so
primerjave med slovensko in nemško ureditvijo tega področja.

Knjiga ni namenjena le študentom pravnih fakultet, čeprav Slove-
nija z njo dobiva prvi učbenik o brezposelnosti, temveč tudi vsem
tistim, ki se poklicno ukvarjajo z zaposlovanjem in posledicami

brezposelnosti.

Cena: 5040 SIT (10426)
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Pravkar izšlo!

Prof. dr. Ljubo Bavcon

in sodelavci

Marko Bošnjak, prof. dr. Franc Brinc, mag. Matjaž Jager,
prof. dr. Davor Krapac, prof. dr. Darko Maver

MEDNARODNO

KAZENSKO PRAVO

Policija, ministrstvo za pravosodje, državno tožilstvo in sodišča se pogo-
sto srečujejo s kazenskimi zadevami, ki so kakorkoli povezane s tujino,
pri tem pa jih vežejo bilateralne, multirateralne, regionalne ali globalne

mednarodne pogodbe. Zato je treba poznati to specifično pravno po-
dročje, ki mu rečemo mednarodno kazensko pravo.

To je bilo izhodišče avtorjev pri pripravi zbornika, ki poskuša predsta-
viti bistveno vsebino domačih in mednarodnih norm kazenskopravne
narave in jih povezati v sistematično celoto. Njegov namen pa je tudi

spodbuda državi Sloveniji, da bi se ustvarjalno vključila v prizadevanja
za nadaljnji razvoj mednarodnega kazenskega prava. Slovenija je pač
majhna država in se z drugimi ne more kosati na ravni fizične, gospo-
darske, vojaške ali politične moči. Pravo nasploh pa je orožje šibkejših,

kar velja tudi za mednarodno pravo in njegov kazenski vidik.

Vsebino knjige sestavljajo štirje deli: obseg in pojem mednarodnega ka-
zenskega prava, mednarodno materialno kazensko pravo, mednarodno
kazensko procesno pravo in mednarodno kazensko organizacijsko in iz-

vršilno pravo.

Cena: 3738 SIT (10427)


