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KOPER

Sodni register

Rg-36188

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02608 z dne 7. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa BOLERO, Trgovina in marke-
ting, d.o.o., Koper, sedež: Ulica Nade Ža-
garjeve 15, Koper, pod vložno št.
1/03468/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5668352
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klun Majda, Koper, Ulica

Nade Žagarjeve 15, vstopila 6. 10. 1994,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39488

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02254 z dne 27. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOVIN, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Šmarje, sedež: Šmarje 16,
Šmarje, pod vložno št. 1/04669/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža ter spremembo zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5832080
Firma: KOVIN, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Sv. Peter
Skrajšana firma: KOVIN, d.o.o., Sv. Pe-

ter
Sedež: Sečovlje, Sv. Peter 82
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tr-

bovc Drago, razrešen 30. 9. 1994; direktor
Guzič Marjan, Sečovlje, Sv. Peter 82, ime-
novan 30. 9. 1994. Direktor družbe zastopa
in predstavlja družbo ter sklepa pogodbe v
imenu in za račun družbe razen pogodb,
katerih obveznost družbe presega 10.000
DEM, za kar mora imeti pisno soglasje
skupščine.

Rg-40356

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03248 z dne 23. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa N.S. - TRADE, Podjetje za
marketing, izdelavo izdelkov, storitve in
trgovino, Sežana, d.o.o., sedež: Partizan-
ska 54, Sežana, pod vložno št. 1/02594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter spremembo zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5796024
Firma:  FIBRA  STEGEL  IN  DR.,

Podjetje za marketing, izdelavo izdelkov,
storitve in trgovina, d.n.o., Postojna

Skrajšana firma: FIBRA STEGEL IN
DR., d.n.o., Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Postojna, Pivška ul. št. 6
Osnovni kapital: 22.000 SIT
Ustanovitelji: Slejko Nada, izstopila

29. 12. 1994; Slejko Boštjan, strugar, Seža-
na, Vojkova 9, vložil 2.000 SIT in Stegel
Borislava, adm. tehnik, trgovski poslovod-
ja, Postojna, Pivška ul. št. 6, vložila 20.000
SIT, oba vstopila 30. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slej-
ko Nada, razrešena 29. 12. 1994; direktori-
ca Stegel Borislava, adm. tehnik, Postojna,
Pivška ul. št. 6, imenovana 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 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.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln

Rg-40367

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00303 z dne 21. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa LADIETEC, projektiranje,
svetovanje, d.o.o., Osp 83b, Črni kal, se-
dež: Osp 83b, Črni kal, pod vložno št.
1/02432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo, spremembo pooblaščenih oseb za za-
stopanje ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5520657
Firma:  LADIETEC  -  projektiranje,

svetovanje, Donato & ostali, d.n.o., Osp
Skrajšana firma: LADIETEC - Donato

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

odgovornostjo
Sedež: Črni kal, Osp 83/c
Ustanovitelja: Donato Marco Antonio,

projektant, Trst, Italija, Strada per Longhe-
ra 302 in Gulič Verena, ekonomski tehnik,
Trst, Italija, Via Antonio Grego 36, oba
vstopila 17. 6. 1991, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Donato Marco Antonio, projektant, Trst,
Italija, Strada per Longhera 302, razrešen in
ponovno imenovan 15. 3. 1995, zastopa in
predstavlja družbo in sklepa vse pogodbe v
imenu in za račun družbe brez omejitev,
razen pogodb o nakupu, prodaji ali zame-
njavi nepremičnin, osnovnih sredstev in kre-

ditnih pogodb, ki jih lahko sklene le na pod-
lagi sklepa skupščine; direktorica Gulič Ve-
rena, ekonomski tehnik, razrešena in po-
novno imenovana 15. 3. 1995, zastopa in
predstavlja družbo in sklepa vse pogodbe v
imenu in za račun družbe brez omejitev,
razen pogodb o nakupu, prodaji ali zame-
njavi nepremičnin, osnovnih sredstev in kre-
ditnih pogodb, ki jih lahko sklene le na pod-
lagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonom-
ska propaganda.

Rg-41936

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00273 z dne 5. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa FORMA, Podjetje za investicijski
in gradbeni inženiring, proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., Koper, sedež: Bežkova 6,
Koper, pod vložno št. 1/01780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti in uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5467250
Firma:  ŠALARA  CENTER,  d.o.o.,

trgovina na debelo in drobno
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Skrajšana firma: ŠALARA CENTER,
d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Obrtniška ulica 5
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Žigante Mitja, izstopil 2.

4. 1996; Makro 5, d.o.o., Koper, Koper, Gla-
goljaška ulica 8 in Forma Inn, d.o.o., Koper,
Koper, Obrtniška 5, oba vstopila 2. 4. 1996,
vložila po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-
gante Mitja, razrešen 2. 4. 1996; direktor
Ratoša Egidij, Koper, Prisoje št. 5, imeno-
van 2. 4. 1996, zastopa družbo in sklepa
zanjo vse pravne posle samostojno do tolar-
ske protivrednosti 10.000 DEM, nad to vred-
nostjo pa s soglasjem enega od družbeni-
kov.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-

celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi 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; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 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.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, 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; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-41954

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00488 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa CIMOS INTERNATIONAL,
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, p.o.,
Koper, sedež: Cesta Marežganskega upo-
ra 2, Koper, pod vložno št. 1/00369/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5040302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vad-

njal Peter, razrešen 13. 6. 1996.

Rg-41956

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00520 z dne 5. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa CIMOS INTERNATIONAL,
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, p.o.,
Koper, sedež: Cesta Marežganskega upo-
ra 2, Koper, pod vložno št. 1/00369/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, vpis ustanovitelja, uskladitev dejav-
nosti, vpis začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta ter statuta s temile podatki:

Matična št.: 5040302
Firma:  CIMOS  International,  Avto-

mobilska industrija, d.d.
Skrajšana firma: CIMOS International,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1,384.613.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 21. 6. 1996,
vložil 1,384.613.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šik
Dario, Dekani, Dekani 300, predsednik za-
časne uprave, zastopa družbo brez omeji-
tev; Žerjal Ana, Portorož, Obala 107, Luci-
ja, član začasne uprave, zastopa družbo brez
omejitev; Bernetič Boris, razrešen 21. 6.
1996; Kenda Zorko, Koper, Benčičeva 13,
član začasne uprave, zastopa družbo brez
omejitev; Škapin Miroslav, Podnanos,
Hrašče 11, član začasne uprave, zastopa
družbo brez omejitev; Ipša Klaudio, Buzet,
Cetići - Livade, član začasne uprave, zasto-
pa družbo brez omejitev, vsi imenovani 21.
6. 1996.

Člani nadzornega sveta: Ocvirk Andrej,
Buda Gorazd, Drobne Robert, Tatalovič Žar-
ko, Staničić Čedomil in Osole Marian, vsi
vstopili 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 2753
Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov;
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28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
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
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami in laki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Skupščinski sklep: statut z dne 21. 6.
1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo

Ljubljana, št. LP 00672/00338 - 1996/MV z
dne 17. 6. 1996, vpisan pod opr. št. Srg
520/96 dne 5. 7. 1996.

Rg-43539

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02053 z dne 11. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa CIMOS TOVARNA KOPER,
d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih delov,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper, se-
dež: Cesta Marežganskega upora 2, Ko-
per, pod vložno št. 1/03631/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo podat-
kov pri družbeniku, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev dejavnosti po
standardni klasifikaciji in uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5648700
Osnovni kapital: 2,665.896.000 SIT
Ustanovitelja: CIMOS KOPER, p.o., To-

varna avtomobilov, izstop 3. 7. 1996;
CIMOS INTERNATIONAL, Avtomobilska
industrija, p.o., Koper, Koper, Cesta Marež-
ganskega upora 2, vstop 3. 7. 1996, vložek
2,665.896.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnič-
ni preizkusi in analize.

Rg-45796

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00543 z dne 5. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05181/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5949866
Firma: I & D, Trgovina, gostinstvo in

turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: I & D, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Jelšane, Dolenje pri Jelšanah 3
Osnovni kapital.1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Golja Darko, Koper,

Krožna cesta 2 in Kavrečič Igor, Koper,
Mirenska ulica 1, oba vstopila 24. 6. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost. ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kavrečič Igor, Koper, Mirenska ulica 1,
imenovan 24. 6. 1996, družbo posamično
zastopa in predstavlja direktor, ki sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin in kreditnih po-
godb, ki jih lahko sklene le v sopodpisu;
Golja Darko, Koper, Krožna cesta 2, imeno-
van 24. 6. 1996, družbo posamično zastopa
in predstavlja namestnik direktorja, ki skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin in kreditnih po-
godb, ki jih lahko sklene le v sopodpisu.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo, 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 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); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanje; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup

(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n. S sklepom
Srg 543/96 z dne 5. 9. 1996 se vpišejo ome-
jitve pri dejavnosti 51.18: razen farmacevt-
skih izdelkov; 67.13: samo menjalnice, za-
stavljalnice.

Rg-45919

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00891 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa LOVRIČ-PETRIČ GROUP, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.n.o., Piran, sedež: Obzidna 22, Piran,
pod vložno št. 1/04755/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji s temile podatki:

Matična št.: 5851106
Firma:  LOVRIČ-PETRIČ  GROUP,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Piran

Skrajšana  firma:  LOVRIČ-PETRIČ
GROUP, d.o.o., Piran

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Lovrič-Petrič Aljoša in

Lovrič-Petrič Mitja, oba iz Pirana, Obzidna
22, vstopila 19. 5. 1994, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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; 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; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 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 in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi 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.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 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; 5551 Storitve menz; 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.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
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projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda.

Rg-46588

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00038 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa CIMOS TOVARNA KOPER,
d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih delov,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper, se-
dež: Cesta Marežganskega upora 2, Ko-
per, pod vložno št. 1/03631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5648700
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Turk

Branko, razrešen 10. 1. 1995; Rojac Orlan-
do, Izola, Strma pot 26, imenovan 11. 1.
1995, v.d. direktorja, zastopa družbo neo-
mejeno z omejitvami; direktor ne more brez
soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrec-
no opredeljeno v letnem programu; izvaja-
nje investicijskih del in najemanje posojil in
kreditov, določanje splošnih pogojev poslo-
vanja, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih ali tujih sredstev, sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot enega
leta; prenos kakršnihkoli pravic družbe na
druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe na dobičku, podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil.

Rg-46592

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00889 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  KOMUNALNO-STANO-
VANJSKO PODJETJE OKOLJE PI-
RAN, p.o., Cesta JLA 61, Piran, sedež:
Cesta  JLA  61,  Piran,  pod  vložno  št.
1/00953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in spremembo
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5105633
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kovš-

ca Anton, razrešen 21. 9. 1995; direktor
Časar Robert, Portorož, Božidarja Jakca št.
30, Lucija, imenovan 21. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-46612

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00667 z dne 17. 10. 1996 pod št.
vložka 1/05206/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št. 5958156
Firma: L & B LINE, storitveno podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: L & B LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani, Dekani 255
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ladiha Robert in Ladiha

Suzana, oba iz Dekanov, Dekani 255, Buhaj
Julijan in Buhaj Romilda, oba iz Kopra, Dol-
ga reber 28a, vsi vstopili 26. 7. 1996, vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ladiha Robert, Dekani, Dekani 255, ime-
novan 26. 7. 1996, zastopa družbo brez

omejitev; direktor Buhaj Julijan, Koper,
Dolga reber 28a, imenovan 26. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 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; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi 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
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na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 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); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda, 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Pri dejavnostih 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-46621

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00829 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa LESONIT, Lesno kemična in-
dustrija, d.d., sedež: Nikole Tesle 11, Ilir-

ska Bistrica, pod vložno št. 1/00121/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037816
Člana nadzornega sveta: Mikuletič Sto-

jan in Ferčec Marjan, oba vstopila 9. 8.
1995.

Rg-47063

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00770 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa CIMOS International, Av-
tomobilska industrija, d.d., sedež: Cesta
Marežganskega upora 2, Koper

, pod vložno št. 1/00369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki.

Matična št.: 5040302
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šik

Dario, Dekani, Dekani 300, razrešen  in po-
novno imenovan 13. 8. 1996, član začasne
uprave, zastopa družbo brez omejitev; Kra-
šovec Franc, Ljubljana, Pot na Fužine 51,
imenovan 13. 8. 1996, predsednik začasne
uprave, zastopa družbo brez omejitev; Žer-
jal Ana, razrešena 13. 8. 1996; prokurist
Bukvič Vladimir, Celje, Tumova ulica 8,
imenovan 14. 8. 1996.

Rg-47064

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00806 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa I & D, Trgovina, gostinstvo
in turizem d.o.o., sedež: Dolenje pri Jelša-
nah 3, Jelšane, pod vložno št. 1/05181/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5949866
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 32.

Rg-48861

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00343 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALEKSA, Storitve, proizvod-
nja in trgovina, Ankaran, d.o.o., sedež:
Jadranska 13, Ankaran, pod vložno št.
1/04639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5853141
Firma: ALEKSA - KRAJNC & CO.,

Storitve, proizvodnja in trgovina, d.n.o.,
Ankaran

Skrajšana firma: ALEKSA - KRAJNC
& CO., d.n.o., Ankaran

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Krajnc Mirko, višji radio-
loški tehnik, Ankaran, Jadranska 13, vstopil
1. 7. 1993 in Krajnc Sladjana, višja medi-
cinska sestra, Ankaran, Jadranska 13, vsto-
pila 30. 3. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem:

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-

jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-48865

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00277 z dne 19. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5944066
Firma: KO & RI, prodaja in servis

motornih vozil, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: KO & RI, d.o.o.,

Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Postojna, Pivška 5
Osnovni kapital: 1,611.334 SIT
Ustanovitelja: Kocijančič Marijan, Po-

stojna, Pivška 5, vložil 600.000 SIT in Ka-
njera Rikardo, Zagreb, Hrvaška, Jakovčeva
7, vložil 1,011.334 SIT, oba vstopila 24. 1.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocijančič Marijan, Postojna, Pivška
5, imenovan 24. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 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; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
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Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6010 Železniški promet; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

S sklepom Srg 277/96 z dne 19. 11. 1996
se vpiše omejitev pri dejavnosti 51.18: izv-
zeti farmacevtski izdelki.

Rg-48867

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00397 z dne 7. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05214/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5949050
Firma:  YACHT  CENTER  ADRIA,

oprema in vzdrževanje plovil, d.o.o.,Ko-
per

Skrajšana  firma:  YACHT  CENTER
ADRIA, d.o.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Kopališko nabrežje 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wilhelm Edgar, Moedling,

Avstrija, A. Kowatschitschgasse 8 vstopil
5. 4. 1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščani za zastopanje: direk-
tor Wilhelm Edgar, Moedling, Avstrija, A.
Kowatschitschgasse 8, zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Perkovič Miran, Ko-
per, Cesta na Markovec 53, oba imenovana
5. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-

sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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, 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem 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);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-48872

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00823 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa STAL ELEKTRONIK, pro-
jektiranje, proizvodnja, marketing, d.o.o.,
Krajna vas, Podružnica STAL ELEK-
TRONIK, Tbilisijska 85, Ljubljana, se-
dež: Tbilisijska 85, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02410/0l vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5518920002
Firma: STAL ELEKTRONIK, projek-

tiranje, proizvodnja, marketing, d.o.o.,
Krajna vas, Podružnica STAL ELEK-
TRONIK, Tbilisijska 89, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Tbilisijaka 89

Rg-48877

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01505 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GRAMIND, splošno grad-
beno in trgovsko podjetje, d.o.o. Studeno,
sedež: Studeno 104, Postojna, pod vložno
št. 1/03873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, izstop družbenika, spremem-
bo dejavnosti, zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5733243
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Simčič Matija, izstopil 24.

5. 1994; Pavlin Vladimir, Hruševje, Hru-
ševje 41a; Rep Boris, Pivka, Pot k studencu
9 in Požar Igor, Prestranek, Matenja vas 80,
vsi vstopili 24. 5. 1994, vložili po
166.666,67 SIT; Kerin Dizdar, Kotor Va-
roš, BiH, Sestara Petkovič 25, vstopil 20.
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10. 1992, vložil 500.000 SIT; GP RAD, d.d.,
izstop 24. 5. 1994; Rutar Miroslav, Ilirska
Bistrica, Fabci 2, vstopil 20. 10. 1992, vlo-
žil 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sim-
čič Matija, razrešen 24. 5. 1994; direktor
Pavlin Vladimir, Hruševje, Hruševje 41a,
imenovan 24. 5. 1994, zastopa družbo ter v
imenu in za račun družbe sklepa vse pravne
posle do višine 10.000 DEM tolarske proti-
vrednosti, ostale posle pa s pisnim soglas-
jem vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996: Do-
sedanje dejavnosti družbe, ki so bile opre-
deljene kot zunanjetrgovinske dejavnosti se
izbrišejo v celoti, dosedanje dejavnosti se
dopolnijo z: izvoz in uvoz blaga in storitev,
začasni uvoz in izvoz blaga in storitev; po-
sebne oblike poslov v zunanji trgovini, ma-
loobmejni promet; posebne oblike zunanje-
trgovinskega prometa: kompenzacijski po-
sli, konsignacijski in tranzitni posli, trgo-
vinsko posredovanje, zastopanje tujih firm,
druge trgovinske storitve na mednarodnem
trgu; izvajanje investicijskih del v tujini;
mednarodni prometno agencijski posli.

Dejavnost družbe je odslej: visoka grad-
nja: gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in
popravila stanovanjskih, gospodarskih in
drugih stavb; nizka gradnja: gradnja pro-
metnih, hidrogradbenih in drugih objektov
nizke gradnje; instalacijska, zaključna in
druga obrtna dela v gradbeništvu; proizvod-
nja kamna, gramoza, peska, gradbenega ma-
teriala, gradbenih predizdelkov in bitumen-
skih izdelkov; proizvodnja žaganega lesa,
plošč in končnih lesenih izdelkov, urejanje
stavbnega zemljišča, urejanje in vzdrževa-
nje ulic in prometnih poti, parkov, zelenic
in rekreacijskih površin; prostorsko in urba-
nistično planiranje in projektiranje, projek-
tiranje gradbenih objektov in drugo projek-
tiranje; raziskovanje in proučevanje terena
za gradnjo objektov; izvajanje minerskih
del; celovit inženiring s področja gradbe-
ništva; sodne cenitve v gradbeništvu, kme-
tijstvu in gozdarstvu; opravljanje vseh vrst
storitev za lastnike in druge uporabnike sta-
novanj, poslovnih prostorov in gospodar-
skih objektov; organiziranje in vodenje vseh
vrst proizvodnih in obrtnih kooperacij; or-
ganiziranje prodaje, posredovanje in proda-
ja vseh vrst zgrajenih objektov in drugih
nepremičnin ter dajanje v najem; gradnja in
vzdrževanje gozdnih prometnic, vlak in dru-
gih objektov; gozdni transport: prevoz lesa
do skladišča ali javne ceste; prevoz blaga v
cestnem prometu; prevoz potnikov v cest-
nem prometu; trgovina na debelo z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovina z živilskim in neživilskim bla-
gom v tranzitu; trgovinske storitve: agencij-
ske, posredniške, zastopniške; gostinske sto-
ritve nastanitve, prehrane in druge gostin-
ske storitve; organiziranje in posredovanje
pri organizaciji potovanj, ekskurzij in dru-
gih turističnih aranžmajev doma in v tujini;
posredovanje pri nastanitvi turistov, agen-
cijska dejavnost; ekonomska propaganda,
prirejanje sejmov in razstav; oblikovanje in
tiskanje vsega pisarniškega pribora, revij,
plakatov, reklamnega materiala ind.; foto-
kopiranje in kopiranje načrtov; izvoz in uvoz

blaga in storitev; začasni uvoz in izvoz bla-
ga in storitev; posebne oblike poslov v zu-
nanji trgovini; maloobmejni promet; poseb-
ne oblike zunanjetrgovinskega prometa:
kompenzacijski posli, konsignacijski in tran-
zitni posli, trgovinsko posredovanje, zasto-
panje tujih firm, druge trgovinske storitve
na mednarodnem trgu; izvajanje investicij-
skih del v tujini; mednarodni prometno
agencijski posli.

Rg-48883

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02577 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AGENT, Podjetje za zasto-
panje in posredovanje zavarovanj, d.o.o.,
Izola, sedež: Cankarjev drevored 4, Izola,
pod vložno št. 1/01833/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala, izstop in vstop družbeni-
ka, spremembo osnovnih vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5467438
Osnovni kapital: 1,500.300 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Vojka, izstopila

17. 1. 1992; Ljubič Stojan, Izola, Prešerno-
va 3; Ljubič Stane, Izola, Tartinijeva 18;
Rijavec Vojko, Izola, Skladiščna 8; Hriber-
nik Maksimiljan, Izola, Veluščkova 4; Ša-
vron Marjan, Izola, Dobrava 24c, Tomšič
Neva, Koper, Bernetičeva 4; Glavina Gian-
ni, Škofije, Plavje 101; Viler Marino, Ko-
per, Valvazorjeva 35, vsi vstopili 23. 1.
1991, vložili po 166.700 SIT; Sedmak Zvon-
ko, Koper, Podbrežna ulica 12, vložil
166.700 SIT, vstopil 17. 1. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-48885

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02743 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PANDORA- Raziskava tr-
ga, d.o.o., Koper, sedež: Cesta na Marko-
vec 5, Koper, pod vložno št. 1/01167/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme,
vstop družbenikov in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo, spremembo za-
stopnika ter uskladitev ustanovnega akta z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5360790
Firma:  SDI,  Ternav,  raziskava  trga,

k.d., Koper, Cesta na Markovec 5
Skrajšana firma: SDI, Ternav, k.d., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: en komanditist vstopil

7. 2. 1990; Ternav Ivan, elektrikar elektro-
nik, Koper, Cesta na Markovec 5, vstopil
25. 8. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
čar Srečka, razrešena 25. 8. 1994; direktor
Ternav Ivan, elektrikar elektronik, Koper,
Cesta na Markovec 5, imenovan 25. 8. 1994,
komplementar, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 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; 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, 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7471 Podjetniško in poslovno 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
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-48888

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02872 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JENEX, turizem, trgovina
in storitve, d.o.o., Titov trg 7, Ilirska Bi-
strica, sedež: Titov trg 7, Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/01736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5466300
Osnovni kapital:  1,510.946 SIT
Ustanovitelj: Jenko Dušan, Ilirska Bistri-

ca, Titov trg 7, vstopil 20. 10. 1993, vložil
1,510.946 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48891

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02943 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AQUAMARINE, podjetje
za gospodarsko dejavnost na vodi, d.o.o.,
Izola, sedež: Cankarjev drevored b.š., Izo-
la, pod vložno št. 1/01011/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5360587
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Amon Miran in Amon

Dragica, oba iz Izole, Korte 5a, vložila po
750.940 SIT, vstopila 14. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48901

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03097 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa OZONERA, Razvoj in pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, d.o.o., Pod-
grad, sedež: Podgrad 17, Podgrad, pod
vložno št. 1/03726/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, spremembo naslova
ustanovitelja ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št: 5709288
Osnovni kapital: 16,230.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Franc, Radovljica,

Lancovo 4, vložil 16,230.000 SIT, vstopil
30. 12. 1992, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Franc, Radovljica, Lancovo 4,
imenovan 30. 12. 1992, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-48913

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00020 z dne 13. 11. 1996 pri

subjektu vpisa SHACOMM, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Izola, sedež: Danteje-
va 2, Izola, pod vložno št. 1/04348/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5790441
Firma: ANIVO, Turizem in trgovina,

Izola, d.o.o.
Skrajšana firma: ANIVO Izola, d.o.o.
Sedež: Izola, Goriška 14
Osnovni kapital.1,605.000 SIT
Ustanovitelja: Šabić Nešad, razrešen 16.

12. 1994; Krebelj Ivo, Izola, Goriška 14,
vstopil 16. 12. 1994, vložil 1,605.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šabić
Nešad, razrešen 16. 12. 1994; direktor Kre-
belj Ivo, Izola, Goriška 14, imenovan 16.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 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 rast-
linami, 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in
laki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih;; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
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hrane (catering); 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 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnosti: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-48916

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00508 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AQUAMARINE, podjetje
za gospodarsko dejavnost na vodi, d.o.o.,
Izola, sedež: Cankarjev drevored b.š.,
Izola, pod vložno št. 1/01011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5360587
Ustanovitelji: Amon Miran in Amon Dra-

gica, oba iz Izole, Korte 5a, vstopila 14. 12.
1989, vložila po 751.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Poglajen Andrej, izstopil
27. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
0501 Ribištvo; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-48918

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00795 z dne 11. 11. 1996 pod št.
vložka 1/04941/01 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872928001
Firma: MESTNI PLINOVODI, distri-

bucija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska
b. š., Podružnica Ormož

Skrajšana firma: MESTNI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podružnica Ormož

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Ljutomerska c. 7
Ustanovitelj: Mestni plinovodi, distribu-

cija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska b.š.,
vstop 31. 8. 1995, vpisan kot ust. podružni-
ca.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maglica Egon, Portorož, Lucan 11,
Lucija, imenovan 31. 8. 1995. Direktor po-
družnice zastopa podružnico z omejitvijo,
da za sklenitev pravnega posla, ki zavezuje
ali obremenjuje podružnico in družbo za
več kot 500.000 SIT, potrebuje soglasje
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4521 Splošna gradbena dela.

Pri dejavnosti 40.20 - oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži, opravlja
družba dejavnosti: samo administrativni in
pomožni posli. Pri dejavnosti 45.21 - splo-
šna gradbena dela, opravlja družba dejav-
nosti: samo vzdrževanje oz. upravljanje pli-
novodnega omrežja.

Rg-48920

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01061 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JAVOR-COMMERCE, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Obrt-
na cona, Izola, pod vložno št. 1/01666/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme družbenika in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5438993
Ustanovitelja: JAVOR KONCERN, pod-

jetje za upravljanje, trženje, finance in raz-
voj, d.o.o., Pivka, izstop 19. 4. 1995;
JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d., Piv-
ka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 4. 1995, vložil
7,471.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Blokar Viljem, Materija, Brezovica 52,
imenovan 26. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; Krnel Rajko, razrešen 26. 9. 1995.

Rg-48921

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01064 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JAVOR-STOLARNA, pro-
izvodnja pohištva, d.o.o., Bač, sedež: Bač,
Knežak, pod vložno št. 1/0166100 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenika in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5438969
Ustanovitelja: JAVOR KONCERN, pod-

jetje za upravljanje, trženje, finance in raz-
voj, d.o.o., Pivka, izstop 19. 4. 1995;
JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d., Piv-
ka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 4. 1995, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kirn
Franc - Frančišek, razrešen 23. 11. 1995;
direktor Merkač Srečko, Postojna, Bukovje
1a, imenovan 23. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-48922

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00174 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LESONIT, Lesno kemična
industrija, d.d., sedež: Nikole Tesle 11,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/00121/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037816
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Koc-

man Roberto, razrešen 26. 2. 1996; Mezgec
Marko, razrešen 26. 2. 2996; Šestan Srečko,
Ilirska Bistrica, Vrbovo 10, razrešen 26. 2.
1996 in ponovno imenovan, kot član uprave
zadolžen za proizvodnjo in razvoj, zastopa
družbo brez omejitev; Černetič Marko, Ilir-
ska Bistrica, Hrib Svobode 7, imenovan 26.
2. 1996, kot predsednik uprave zastopa druž-
bo brez omejitev; Mikuletič Stojan, Ilirska
Bistrica, Partizanski hrib 5, imenovan 4. 3.
1996, kot član uprave zadolžen za finance
in marketing, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ferčec Marjan,
vstopil 9. 8. 1995; Bratož Egon, Tičar Bo-
jan, Galeša Niko, Lavrenčič Julijan, vsi iz-
stopili 22. 1. 1996; Mikuletič Stojan, izsto-
pil 4. 3. 1996; Tomac Aleš, Bratož Egon,
Šajn Zorko in Hrvatin Olga vsi vstopili 22.
1. 1996.

Rg-48925

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00323 z dne 18. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TOMAS, export-import in
storitve, d.o.o., Portorož, sedež: Podvoz-
na 2, Portorož, pod vložno št. 1/02525/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5535794
Sedež: Portorož, Liminjanska 96
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Tomaž, Portorož,

Podvozna 2, vstopil 20. 10. 1991, vložil
10.000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, 5261
Trgovina na drobno po pošti, 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
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tvom; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvo, opravlja družba dejavnosti: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-48926

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00325 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GRUDA zunanja trgovina,
Sežana, p.o., sedež: Partizanska 33b, Se-
žana, pod vložno št. 1/01588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje v d.o.o., spremembo firme, skraj-
šane firme, vpis osnovnega kapitala in usta-
noviteljev, uskladitev dejavnosti ter spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5002842
Firma: GRUDA, zunanja trgovina, Se-

žana, d.o.o.
Skrajšana  firma:  GRUDA,  Sežana,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 4,556.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložek 911.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala pot 5, Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ma-
la pot 5, oba vložila po 455.000 SIT; Gec
Mirjam, Sežana, Križ, vložila 248.000 SIT;
Graziola - Leban Marija, Dutovlje, Dutovlje
56, vložila 248.000 SIT; Kranjc Leonida,
Sežana, Vojkova 9, vložila 249.000 SIT;
Matijevič Tatjana, Kozina, Brkinska 5, vlo-
žila 249.000 SIT; Pajk Darja, Sežana, Šmar-
je 88, vložila 242.000 SIT; Ražem Pavlina,
Sežana, Dane 30b, vložila 256.000 SIT;
Stojkovič Danica, Sežana, Šmarje 70, vloži-
la 249.000 SIT; Stojkovič Ljubo, Sežana,
Šmarje 70, vložil 249.000 SIT; Strmljan
Cvetka, Sežana, Dane 36c, vložila 249.000
SIT; Sovdat Robert, Sežana, Kosovelova 4,
vložil 248.000 SIT; Semolič Zdravka, Seža-
na, Podbrežje 4, vložila 248.000 SIT, vsi
vstopili 21. 3. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-
žem Pavlina, Sežana, Dane 30b, razrešena
21. 3. 1996 in ponovno imenovana kot di-
rektorica, zastopa družbo brez omejitev;
Kranjc Leonida, razrešena 21. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 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, 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljub-
ljana, št. LP 000647/00959-1996/MB z dne
22. 4. 1996, vpisano pod opr. št. Srg
00325/96 dne 12. 11. 1996.

Rg-48930

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00448 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LESONIT, lesno kemična
industrija, d.d., sedež: Nikole Tesle 11,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/00121/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5037816
Član nadzornega sveta: Grilj Ivan Janko,

vstopil 26. 4. 1996.

Rg-48933

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00558 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BUČKO & B, trgovina in
storitve, d.o.o., Izola, Dantejeva 7, sedež:
Dantejeva 2, Izola, pod vložno št.
1/04480/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vstop družbenika in spremembo po-
slovnega deleža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter vpis
prokuristov s temile podatki:

Matična št.: 5807131
Ustanovitelja: Kadič Seid, Doboj, BiH,

6. Proleterske 80, vstopil 14. 9. 1993, vložil
1,050.000 SIT, Kadič Bosiljka, Doboj, BiH,
6. Proleterske 80, vstopila 20. 6. 1996, vlo-
žila 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lišič
Šemun, razrešen 20. 6. 1996; direktor Kadič
Seid, Doboj, BiH, 6. Proleterske 80, imeno-
van 20. 6. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Marancin Sonja, Izola, Ša-
red 26a, imenovana 20. 6. 1996; prokuristka
Kadič Bosiljka, Doboj, BiH, 6. proleterske
80, imenovana 20. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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-
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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 in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 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); 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 - po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavno-
sti: samo menjalnice, zastavljalnice; pri de-
javnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejav-
nost.

Rg-48935

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00575 z dne 13. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05220/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5957834
Firma: SLOCALOR, družba za uvoz-

izvoz, inženiring in storitve, d.o.o., Škofije
Skrajšana firma: SLOCALOR, d.o.o.,

Škofije
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofije, Tinjan 69 (Urbanci)
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hutschenreuther Meinhard

- Michael Adolf, Frankfurt/Main, Nemčija,
Bockenheimer Anlage 6, vstop 1. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hutschenreuther Meinhard - Michael
Adolf, Frankfurt/Main, Nemčija, Bocken-
heimer Anlage 6, imenovan 1. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Ste-

gel Robert, Portorož, Liminjanska 77, ime-
novan 1. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 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 pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Trgo-
vina 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; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnič-
ni preizkusi in analize.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-48936

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00616 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KIMODUS, d.o.o., zuna-
njetrgovinski promet, Sežana, sedež: Par-
tizanska c. št. 37a, Sežana, pod vložno št.
1/00978/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5337267
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996:

4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
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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; 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; 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; 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; 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; 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 in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi 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, 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48937

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00621 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIATIC INVESTICIJ-
SKI SKLAD - pooblaščena investicijska
družba, d.d., Koper, sedež: Ljubljanska
3a, Koper, pod vložno št. 1/04792/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev prečiščenega besedila statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5862167
Vpis prečiščenega besedila statuta z dne

16. 7. 1996.

Rg-48941

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00727 z dne 25. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05223/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5958644
Firma: G.P.G. - Golden pen genera-

tion, družba za proizvodnjo, trgovino, tu-
rizem, športne dejavnosti, d.o.o.

Skrajšana firma: G.P.O. - Golden pen
generation, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Vanganelska cesta 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Detoni Darko, Portorož, Se-

mova ul. 21, vstopil 8. 8. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Detoni Darko, Portorož, Semova ul.

21, imenovan 8. 8. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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
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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; 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
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 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-

sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pri dejavnosti 67.13 - pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-48942

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00753 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KRAS, mesnopredelovalna
industrija, p.o., Sežana, sedež: Mirka Pir-
ca 4, Sežana, pod vložno št. 1/00620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje v d.d., spremembo
firme, skrajšane firme, vpis osnovnega ka-
pitala in ustanoviteljev, uskladitev dejavno-
sti, spremembo zastopnika in vpis začasne-
ga nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5244005
Firma: KRAS, mesnopredelovalna in-

dustrija, d.d.
Skrajšana firma: KRAS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 794.922.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 125,480.000 SIT; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 51,796.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 51,796.000
SIT; Udeleženci notranjega odkupa, Seža-
na, vložek 310,776.000 SIT; Udeleženci iz
interne razdelitve, Sežana, vložek
137,096.000 SIT; Kmetijske zadruge, Seža-
na, vložek 117,978.000 SIT, vsi vstopili 22.
8. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fon-
da Edvard, Divača, Lokev št. 5c, razrešen in
ponovno imenovan 23. 8. 1996 kot začasni
direktor, zastopa družbo brez omejitev; Po-
žar Miroslav, razrešen 23. 8. 1996.

Člani nadzornega sveta: Novič Majda,
predsednica, Kocjan Vlasta, Rapotec Bruno
in Furlan Patricija, namestnica predsednice,
vsi vstopili 22. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0125
Reja drugih živali; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo

s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje.

Skupščinski sklep: Statut z dne 22. 8.
1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00795/01034-1996/BR z
dne 30. 8. 1996, vpisano pod opr. št. Srg
00753/96 dne 12. 11. 1996.

Rg-48946

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00799 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BOUNT, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Koper, sedež: Oljčna pot 11d,
Koper, pod vložno št. 1/01903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti po standardni klasifikaciji dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5473616
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Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 7482 Paki-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnosti: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-48947

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00803 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ISTRABENZ, trgovsko
podjetje z naftnimi derivati in plini, d.d.,
Koper, sedež: Zore Perello Godina 2, Ko-
per, pod vložno št. 1/00317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, vpis ustanoviteljev,
spremembo dejavnosti, naziva zastopnika in
vpis članov začasnega nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5000025
Firma: ISTRABENZ, holdinška druž-

ba, d.d.
Skrajšana firma: ISTRABENZ, d.d.
Osnovni kapital: 5.180,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
365,954.000   SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
365,954.000 SIT; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 955,108.000 SIT; Delničarji iz no-
tranjega odkupa delnic po seznamu, Ko-
per, vložek 1.117,714.000 SIT; Delničarji
iz interne razdelitve delnic po seznamu,
Koper, vložek 670,971.000 SIT, Delničarji
iz javne prodaje delnic po seznamu, Ko-
per, vložek 995,157.000 SIT; Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti Republike Slo-
venije, Ljubljana, Dvoržakova 5, vložek
690,494.000 SIT; Lastniki delnic v zasebni
lastnini po preoblikovanju družbe z dne
1. 7. 1991, Koper, vložek 18,648.000 SIT,

vsi vstopili 10. 7. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
smina Janko, Koper, Letoviška pot 12, raz-
rešen in ponovno imenovan 15. 7. 1996 kot
začasni glavni direktor, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Marinko Olga,
Ostoj Kristan, Gabrijel Aldo, Ivančič Fabio,
Erzetič Cvetka in Glavina Rinaldo, vsi vsto-
pili 10. 7. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 29. 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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 in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve kam-
pov; 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; 6030 Cevo-
vodni transport; 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; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
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zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Skupščinski sklep - Statut z dne 10. 7.
1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00727/00896 - 1996/MD z
dne 16. 9. 1996, vpisan pod opr. št. Srg
00803/96 dne 29. 10. 1996.

Pri dejavnosti 74.12. je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-48949

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00820 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MESTNI PLINOVODI, di-
stribucija plina, d.o.o., Koper, Kolodvor-
ska b. št., Podružnica Ormož, Ljutomer-
ska c. 7, Ormož, pod vložno št. 1/04941/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št. 5872928001
Sedež: Ormož, Ptujska 12.

Rg-48950

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00821 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KLAS, inženiring, trgovina
in storitve, d.o.o., Postojna, sedež: Franca
Smrduja 6, Postojna, pod vložno št.
1/01559/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5429706
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:

1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 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; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-

liranih električnih kablov in žic; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga 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.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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 in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-48953

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00858 z dne 7. 11. 1996 pod št.

vložka 1/05212/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5970326
Firma:  TRANSADRIA,  Mednarodna

trgovina na debelo in svetovanje, d.o.o.,
Koper

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

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje št. 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grossi Mario, Costabissa-

ra, Vicenza, Via Nazzaro Sauro št. 30, vlo-
žil 600.000 SIT; Sopelsa Piero, Altavilla
Vicentina, Vicenza, Via Risorgimento št.
24, vložil 750.000 SIT; Krejačič Borut, Por-
torož, Senčna pot št.91, vložil 150.000 SIT,
vsi vstopili 3. 10. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krejačič Borut, Portorož, Senčna pot
št. 91, imenovan 3. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen prepoved podpiso-
vanja pogodb, ki presegajo znesek 50.000
DEM, obremenitve družbe nad 10.000 DEM
in prodajo nepremičnin, za kar mora biti
posebej pooblaščen s sklepom skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi 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 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; 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; 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,
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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 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-101283

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00695 z
dne 13. 12. 1996 pod št. vložka 1/05235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5968054
Firma: MAC VINKO & CO., d.n.o.,

proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: MAC VINKO & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: Dutovlje, Skopo 2/L
Ustanovitelja: Vinko Mladen, komercial-

ni tehnik, Ljubljana, Posavskega ulica 26,
in Švara Monika, KV prodajalka, Dutovlje,
Skopo 3, oba vstopila 31. 7. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Vinko Mladen in Švara Monika, oba
imenovana 31. 7. 1996, zastopata družbo
brez omejitev, razen pri poslih, ki se ne
opravljajo redno v okviru dejavnosti ali pa
so posebnega in rizičnega pomena, ko po-
trebujeta soglasje vseh družbenikov. Take
odločitve so: pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin, gradnja ali rekon-
strukcija stavb, kapitalska udeležba v dru-
gih družbah, kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta,
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov,
najem kreditov ali dajanje poroštev, če zne-
sek preseže tolarsko protivrednost 5000
DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja, dodelitev
ali odvzem prokure.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno

v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-101284

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00742 z
dne 18. 12. 1996 pod št. vložka 1/05241/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958750
Firma: GEKON, trgovina in storitve,

Novosel & Co., d.n.o.
Skrajšana firma: GEKON, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Kidričeva ulica 7
Ustanovitelja: DESK, izobraževanje, ra-

čunalništvo in svetovanje, d.o.o., Izola, Ko-
sovelova 36, ki odgovarja s svojim premo-
ženjem, in Novosel Biljana, ekonomski teh-
nik, Koper, Kvedrova 2, ki ne odgovarja,
oba vstopila 12. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novosel Biljana, imenovana 12. 8.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 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.; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga
popravila, d.n.

Rg-101286

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00769 z
dne 13. 12. 1996 pod št. vložka 1/05234/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža - prenos iz Okrožnega so-
dišča v Kranju s temile podatki:

Matična št.: 5562791
Firma: LINDE-TEX, trgovina in pro-

izvodnja konfekcije, d.o.o.
Skrajšana firma: LINDE-TEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Štanjel, Kodreti 2
Osnovni kapital: 1,770.785 SIT
Ustanoviteljica: Berzin Cveta, Krmelj,

Polje 20, vstop 18. 11. 1991, vložek
1,770.785 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Berzin Cveta, imenovana 18. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno št. 1/2859/00 s firmo: LINDE-TEX,
trgovina in proizvodnja konfekcije, d.o.o.,
Pipanova 108, Šenčur.

Rg-101288

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00896 z
dne 16. 12. 1996 pri subjektu vpisa
ADRIACOMMERCE, financiranje, usta-
navljanje in upravljanje podjetij, d.d.,
Koper, sedež: JLA 8, Koper, pod vložno
št. 1/02222/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5003873
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 6024

Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev.

Rg-101289

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00921 z
dne 23. 12. 1996 pod št. vložka 1/05242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970725
Firma: ANAS Udovič in Udovič, trgov-

ska družba, d.n.o.
Skrajšana firma: ANAS, Udovič in Udo-

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

odgovornostjo
Sedež: Jelšane, Jelšane 14a
Ustanovitelja: Udovič Ana, ekonomski

tehnik, in Udovič Stanislav, strojni inženir,
oba iz Jelšan 14a, vstopila 21. 10. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Udovič Ana in Udovič Stanislav,
imenovana 21. 10. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
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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; 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-101290

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00934 z
dne 5. 12. 1996 pri subjektu vpisa EMONA
OBALA KOPER, d.d., Zunanja in notra-
nja trgovina, sedež: Pristaniška ulica 12,
Koper, pod vložno št. 1/00845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje: spremembo ustanoviteljev, poob-
lastil zastopnika in osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sve-
ta in uskladitev statuta s temile podatki:

Matična št.: 5158460

Osnovni kapital: 1.741,456.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA - VPS, d.o.o.,

Ljubljana, in Družbeno podjetje EMONA
OBALA KOPER, d.d., izstopila 25. 7. 1996;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja Republike Slovenije,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 83,848.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 83,848.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 416,719.000 SIT,
znani lastniki, vložili 607,911.000 SIT, del-
ničarji po notranjem odkupu, vložili
133,068.000 SIT, delničarji iz javne proda-
je, vložili 265,389.000 SIT, in delničarji iz
interne razdelitve, vložili 150,673.000 SIT,
vstopili 25. 7. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Zmago, Koper, Dolga reber
17, od 26. 7. 1996 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Tomšič Ida,
Kragelj Igor, Faganeli Samo, Kink Gregor,
Kosec Marjeta in Černetič Valter, vstopili
25. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
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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; 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; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7121 Da-
janje kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-

lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih 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; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00832/00771-1996/DD z
dne 4. 11. 1996.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Statut z dne 25. 7. 1996.

Rg-101291

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00963 z
dne 2. 12. 1996 pod št. vložka 1/05229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5991862
Firma: PEJO Drogerija, Trgovina s či-

stili in kozmetiko, d.o.o.
Skrajšana firma: PEJO Drogerija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Sermin 7/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PEJO TRADING im-

port.export, d.o.o., Koper, Trgovina, mar-
keting, turizem in storitve, Koper, Sermin
7/b, vstop 9. 10. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pejovič Edvin, Koper, Bernetičeva 4,
imenovan 9. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-101292

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00986 z
dne 13. 12. 1996 pod št. vložka 1/05237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev g.i.z. s temile podatki:

Matična št.: 5925177
Firma: CRUISE & FERRY CENTER,

g.i.z., Združenje turistično prometno-po-
morskih agencij

Skrajšana firma: CRUISE & FERRY
CENTER, g.i.z.

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: Portorož, Kosovelova 2
Ustanovitelja: MEDITERAN

INTERNATIONAL, d.o.o., Turistična in po-
morska agencija, Portorož, Kosovelova 2,
in ADONIS, proizvodnja, trgovina, turizem,
uvoz-izvoz, gostinstvo in zastopstva, d.o.o.,
Koper, Šmarska cesta 4, vstopila 17. 11.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
haič Nikola, Piran, Cankarjevo nabrežje 15,
imenovan 17. 11. 1995, kot poslovodni or-
gan zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Rg-101526

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 93/01820 z
dne 4. 12. 1996 pri subjektu vpisa ETIDA,
Podjetje za trženje, d.o.o., Koper, sedež:
Cesta Aleksandra Novaka 13, Koper, pod
vložno št. 1/00842/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža, skrajšano firmo, družbenika, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnih aktov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5316162
Firma: COLOR SYSTEM - proizvod-

nja gradbenega materiala in trgovina,
d.o.o., Koper

Skrajšana  firma:  COLOR  SYSTEM,
d.o.o., Koper

Sedež:  Koper,  Železniško  kosovno
skladišče 4

Osnovni kapital: 1,508.609,10 SIT
Ustanovitelji: Oražem Marija in Oražem

Alojz, izstopila 26. 11. 1993; Appolonio Ser-
gio, Trst, Italija, Via Vergerio 7, Tracogna
Italo Simone, Trst, Italija, Via Chiadino 27,
in Paoletti Antonio, Trst, Italija, Via Sara
Davis 109, vstopili 26. 11. 1993, vložili po
502.869,70 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oražem Alojz in Oražem Marija, raz-
rešena 26. 11. 1993; direktor Furlanič Vili,
Škofije, Spodnje Škofije 135/b, imenovan
15. 5. 1994, zastopa in predstavlja družbo
ter sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o naku-
pu ali prodaji nepremičnin in osnovnih sred-
stev, ki jih sklene lahko le na podlagi pred-
hodnega sklepa skupščine.
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Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13: samo menjalnice in
zastavljalnice.

Rg-101527

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01221 z
dne 4. 12. 1996 pri subjektu vpisa ŠUŠTAR
UNICUM STONE, d.o.o., Proizvodnja, tr-
govina in storitve, Izola, Tomažičeva 18,
sedež: Tomažičeva 18, Izola, pod vložno
št. 1/03522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo naslova pri druž-
beniku, razširitev dejavnosti in uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5708966
Firma: UNISTON, Proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: UNISTON, d.o.o., Ko-

per

Sedež: Koper, Beblerjeva 14
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Ratko, Koper, Beb-

lerjeva ulica št. 14, vstop 28. 8. 1992, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuštar Ratko, imenovan 28. 8. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina na debelo in drobno z živi-
li; nudenje vseh vrst gostinskih storitev bi-
vanja in prehrane.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja kamna in peska; trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskim blagom, meša-
nim blagom; zastopanje in posredovanje na
področju prometa blaga in storitev; popra-
vilo strojev vseh vrst; uvoz in izvoz pre-
hrambenih in neprehrambenih izdelkov; tr-
govina na debelo in drobno z živili; nudenje
vseh vrst gostinskih storitev bivanja in pre-
hrane.

Rg-101528

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01635 z
dne 29. 11. 1996 pri subjektu vpisa
KREMAR, Biro za inženiring in projek-
tiranje, d.o.o., Koper, sedež: Glagoljaška
8, Koper, pod vložno št. 1/01230/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo družbenikov, uskladitev dejavnosti s
Standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5367131
Osnovni kapital: 1,636.571 SIT
Ustanovitelj: Žbogar Ivo, Grisignano di

Zocco, Italija, Via Tretti Marotti 5, vstop
12. 4. 1990, vložek 1,636.571 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Baša Mladen, izstop
14. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baša Mladen, razrešen 14. 6. 1996;
Žbogar Ivo, razrešen 14. 6. 1996 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov, pri dejavno-
sti 67.13: samo menjalnice.

Rg-101530

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02252 z
dne 19. 12. 1996 pri subjektu vpisa KOŠIR
& TIL, papirna galanterija, trgovina,
navtika, d.o.o., Ankaran, sedež: Vinograd-
niška 24, Ankaran, pod vložno št.
1/04740/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5419735
Osnovni kapital: 2,683.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Stanko, Ljubljana,

Mestni trg 6a, vstop 22. 6. 1990, vložek
2,683.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101532

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02318 z
dne 11. 12. 1996 pri subjektu vpisa ARTIS
- Založništvo in prireditve, d.o.o., Koper,
sedež: Ukmarjev trg 6, Koper, pod vložno
št. 1/01088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo družbenika, naziva družbenika,
razširitev in uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
pooblastil in zastopnika ter uskladitev usta-
novnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5147484
Firma: ARTIS - založništvo, ekonom-

ske in svetovalne storitve, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Gortanov trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Japelj Danilo, izstop

12. 10. 1994; Združena lista socialnih de-
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mokratov Slovenije - Občinska organizacija
Koper, Koper, Ukmarjev trg 6, vstop 29. 12.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Japelj Danilo, razrešen 12. 10. 1994;
direktor Bajec Jadran, Koper, Beblerjeva
ulica št. 3, imenovan 18. 10. 1994, zastopa
družbo z omejitvijo, da pri sklepanju po-
godb, pri katerih je vrednost posla - temelj-
ni pogodbeni znesek - višja od zneska
1,000.000 SIT, potrebuje pismeno soglasje
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-101533

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03239 z
dne 29. 11. 1996 pri subjektu vpisa ADRIA
PLAST, export, import in trgovina, d.o.o.,
Škofije, sedež: Zgornje Škofije 77, Škofi-
je, pod vložno št. 1/04374/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah: spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov, uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, prokuro ter
uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5805627
Firma: ADRIA PLAST, uvoz-izvoz in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIA PLAST, d.o.o.
Sedež: Portorož, Obala 114, Lucija
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozina Boris, izstop 1. 6.

1994; Cossich Dario, Muggia, Trst, Italija,
Strada per Lazzaretto 41, vstop 21. 4. 1993,
vložek 1,350.000 SIT, in Zerjal Florjan, S.
Dorligo d. Valle, Italija, Ioc. MOCCO’ nr.
55, vstop 23. 7. 1996, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cossich Dario, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 21. 4. 1993, in proku-
ristka Ivančič Sabina, Koper, Cesta 2. okto-
ber 24, Prade, imenovana 23. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 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; 3511 Gradnja in popravi-
lo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih

vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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, 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 55112 De-
javnost penzionov; 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; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-101534

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00405 z
dne 18. 12. 1996 pri subjektu vpisa SPOJ-
TRADE, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Kosovelova 9, Postojna, sedež:
Kosovelova 9, Postojna, pod vložno št.
1/02535/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537177
Firma: SPOJ-TRADE, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Prestranek
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Skrajšana firma: SPOJ-TRADE, d.o.o.,
Prestranek

Sedež: Prestranek, Ulica Padlih bor-
cev 44

Dejavnost, izbrisana 18. 12. 1996: 5540
Točenje pijač in napitkov; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 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; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-101536

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00618 z
dne 17. 12. 1996 pri subjektu vpisa CONES
– Consulting in ekonomske storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Glagoljaška 8, Ko-
per, pod vložno št. 1/02416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5520037
Sedež: Koper, Ferrarska 14
Dejavnost, vpisana 17. 12. 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov; 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice; 74.12:
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-101538

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00921 z
dne 4. 12. 1996 pod št. vložka 1/04941/03
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5872928002
Firma: MESTNI PLINOVODI, distri-

bucija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska
b.št., Podružnica Žalec

Skrajšana  firma:  MESTNI  PLINO-
VODI, d.o.o., Podružnica Žalec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Žalec, Hmeljarska 3
Ustanovitelj: MESTNI PLINOVODI, di-

stribucija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska
b.št. vstop 31. 8. 1995, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maglica Egon, Portorož, Lucan 11,
Lucija, imenovan 18. 9. 1996, zastopa po-
družnico z omejitvijo da za sklenitev prav-
nega posla, ki zavezuje ali obremenjuje po-
družnico in družbo za več kot 500.000 SIT,
potrebuje soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4521 Splošna gradbena dela.

Vpiše se ji omejitve pri dejavnostih:
40.20 samo administrativni in pomožni po-
sli; 45.21: samo vzdrževanje oz. upravljanje
plinovodnega omrežja.

Rg-101539

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00199 z
dne 10. 12. 1996 pod št. vložka 1/03949/01
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5746043002
Firma: EUROSEA, Storitve, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o., Portorož - Podruž-
nica Koper

Skrajšana firma: EUROSEA, d.o.o.,
Portorož - Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30
Ustanovitelj: EUROSEA, Storitve, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o., Portorož, Senč-
na pot 10/a, vstop 18. 3. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grešak Rudolf, Portorož, Senčna pot
10/a, imenovan 18. 3. 1996, kot poslovodja
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1512 Proizvodnja

in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3611 Proizvodnja stavbnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6010 Železniški promet; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-

nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-101540

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00198 z
dne 9. 12. 1996 pri subjektu vpisa GR & R,
Podjetje za storitve, proizvodnjo in trgo-
vino, d.o.o., Portorož, Senčna pot 10/a,
sedež: Senčna pot 10/a, Portorož, pod vlož-
no št. 1/03949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo tipa za-
stopnikov in prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5746043
Firma: EUROSEA, Storitve, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: EUROSEA, d.o.o.,

Portorož
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gre-

šak Rudolf, razrešen 18. 3. 1996 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Grešak Romana,
razrešena 18. 3. 1996 kot direktorica in ime-
novana za prokuristko, oba iz Portoroža,
Senčna pot 10/a.

Dejavnost, vpisana 9.12. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 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.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, 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; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6010 Železniški promet; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
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met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-101543

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00786 z
dne 9. 12. 1996 pri subjektu vpisa INDAG -
Trgovina z industrijskimi agregati in
opremo, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje
23, Koper, pod vložno št. 1/03852/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5732999
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38

Rg-101544

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00793 z
dne 29. 11. 1996 pri subjektu vpisa Lesno
podjetje INTERIER, d.o.o., Izola, Indu-
strijska cona, sedež: Industrijska cona,
Izola, pod vložno št. 1/01471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje v d.d.: spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala,
razširitev in uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov, začasni nadzorni svet in uskla-
ditev akta s temile podatki:

Matična št.: 5406854
Firma:  Lesno  podjetje  INTERIER,

D.D.

Skrajšana firma: INTERIER, D.D.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 90,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15, udeleženci interne razdelitve (po sez-
namu), Izola, in udeleženci notranjega od-
kupa (po seznamu), Izola, vstopili 27. 8.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
lostnik Aleksander in Ovčak Janez, razreše-
na 27. 8. 1996; Uršič Iztok, Izola, Oktobr-
ske revolucije št. 27, razrešen 27. 8. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za začasne-
ga direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Milostnik Alek-
sander, Ovčak Janez in Dodič Bruno, vsto-
pili 27. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 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;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Statut z dne 27. 8. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljub-
ljana, št. LP 00728/00712-1996/NGT z dne
10. 9. 1996.

Rg-101545

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00819 z
dne 4. 12. 1996 pod št. vložka 1/04941/02
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5872928003
Firma: MESTNI PLINOVODI, distri-

bucija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska
b.št., Podružnica Lendava

Skrajšana firma: MESTNI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podružnica Lendava

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Lendava, Mlinska ulica 5

Ustanovitelj: MESTNI PLINOVODI, di-
stribucija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska
b.št., vstop 18. 9. 1996, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
glica Egon, Portorož, Lucan 11, Lucija, ime-
novan 31. 8. 1995, zastopa podružnico z
omejitvijo, da za sklenitev pravnega posla,
ki zavezuje ali obremenjuje podružnico in
družbo za več kot 500.000 SIT, potrebuje
soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4521 Splošna gradbena dela.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
40.20: samo administrativni in pomožni po-
sli; 45.21: samo vzdrževanje oziroma uprav-
ljanje plinovodnega omrežja.

Rg-101549

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00876 z
dne 6. 12. 1996 pod št. vložka 1/05232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970440
Firma: LB Leasing Koper, družba za

finančne in druge storitve ter trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: LB Leasing Koper,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Ferrarska 10
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: LB LEASING, d.o.o., Ljub-

ljana, Trg republike 3, vstop 5. 8. 1996,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Salobir Dalibor, Mengeš, Zupanova
3, imenovan 5. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 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.

Rg-101550

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00883 z
dne 13. 12. 1996 pri subjektu vpisa ELKOP
- Trgovsko podjetje, p.o., Koper, sedež:
Ferrarska ulica 8, Koper, pod vložno št.
1/00858/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5170028
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrač Leon, razrešen 19. 7. 1996;
direktor Humar Janez, Koper, Dolinska ce-
sta 6/e, imenovan 19. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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 motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 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 trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev:
samo menjalnice.

Rg-101552

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01016 z
dne 29. 11. 1996 pri subjektu vpisa SARA,
Gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Izo-
la, sedež: Prešernova 11, Izola, pod vložno
št. 1/00912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5804680
Firma: I.Z.I., gostinstvo, turizem, trgo-

vina, Izola, d.o.o.
Skrajšana firma: I.Z.I., Izola, d.o.o.
Sedež: Izola, Šared 19c
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jačmenjak Ivica, razrešen 15. 2. 1995;
direktor Čendak Ivan, Portorož, Vilfanova
6, imenovan 15. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-101256

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03021 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa
FREEPRESS, novinarska agencija, d.o.o.,
Sežana, sedež: Partizanska 33b, Sežana,
pod vložno št. 1/03483/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5675324
Osnovni kapital: 1,811.000 SIT
Ustanovitelji: Maver Rok, Sežana, Ba-

zoviška 7a, Devetak Boris, Trst, Italija, Zgo-
nik 34, in Malalan Igor, Trst, Italija, Bazo-

viška 6, Opčine, vstopili 28. 8. 1992, ter
Štekar Andrej, Trst, Italija, Via degli alpini
32, vstopil 16. 10. 1993, vložili po 452.750
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Devetak Borisu, ki je bil razrešen 15. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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-
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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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-

javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-101258

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03060 z
dne 29. 11. 1996 pri subjektu vpisa LABOR
– Proizvodnja in prodaja kovinskih, elek-
trotehničnih in plastičnih izdelkov, d.o.o.,
Koper, sedež: Cesta borcev 31, Koper, pod
vložno št. 1/01042/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
razširitev dejavnosti, spremembo tipa za-
stopnika ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5468191
Firma: LABOR - Podjetje za proizvod-

njo, prodajo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LABOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Pohlen Nadja in Pohlen

Edvin, oba iz Ankarana, Kolomban 51/a,
vstopila 20. 12. 1989, vložila po 900.000
SIT, odgovornost. ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Poh-
len Edvin, Ankaran, Kolomban 51/a, razre-
šen 29. 12. 1994, kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki, tudi v tranzitu in izven
prodajaln ter po pošti; organizacijske, eko-
nomske, finančne, poslovne svetovalne in
tehnološke storitve; trgovinske storitve,
agencijske storitve ter franchizing; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; špediterske storitve;
raziskava trga, prirejanje sejmov in razstav
in posredovanje teh storitev; prodaja blaga
iz konsignacijskih skladišč; posredovanje za
in zastopanje zavarovalnih agentov in skla-
dov; maloobmejni promet z Italijo; prevoz
blaga in potnikov v domačem in mednarod-
nem prometu; gostinske storitve nastanitve
in prehrane ter druge gostinske storitve, to-
čilnice, kavarne, bari; turistično posredova-
nje, turistični uradi in agencije; menjalniški
posli.

Dejavnost se odslej glasi: izdelava raz-
novrstnih kovinskih izdelkov, pribora in
opreme, raznovrstnih elektrotehničnih izdel-
kov in izdelkov iz gume; izdelava, popravi-
lo ter sestavljanje izdelkov iz plastičnih mas;
izdelava in oblikovanje grafičnih izdelkov;
trgovina na debelo s kovinskimi izdelki, iz-
delki iz gume in plastike, grafičnimi izdel-
ki, gradbenim, sanitarnim in inštalacijskim
blagom ter opremo in orodjem, kemičnimi
izdelki, barvami, laki, papirjem, pisarnikim
materialom in priborom, mešanim blagom
ter industrijskimi odpadki; posredovanje v
blagovnem prometu; zastopanje; storitve re-
klame in ekonomske propagande; izvoz in

uvoz proizvodov, repromateriala, orodja in
opreme iz dejavnosti družbe in za dejavnost
družbe; posredništvo ter komisijski posli in
zastopanje; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki, tudi v
tranzitu in izven prodajaln ter po pošti; or-
ganizacijske, ekonomske, finančne, poslov-
ne svetovalne in tehnološke storitve; trgo-
vinske storitve, agencijske storitve ter franc-
hizing; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; špediter-
ske storitve; raziskava trga, prirejanje sej-
mov in razstav in posredovanje teh storitev;
prodaja blaga iz konsignacijskih skladišč;
posredovanje za in zastopanje zavarovalnih
agentov in skladov; maloobmejni promet z
Italijo; prevoz blaga in potnikov v doma-
čem in mednarodnem prometu, gostinske
storitve nastanitve in prehrane ter druge go-
stinske storitve, točilnice, kavarne, bari; tu-
ristično posredovanje, turistični uradi in
agencije; menjalniški posli.

Rg-101259

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03075 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa
MARINE – Trgovina in servis navtične
opreme, d.o.o., Portorož, sedež: Vilfano-
va 4a, Portorož, pod vložno št. 1/01389/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
razširitev dejavnosti ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5709857
Osnovni kapital: 1,916.757 SIT
Ustanovitelj: Miloševič Emil, Portorož,

Vilfanova 4a, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,916.757 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, se razširi na: storitve fotola-
boratorija; opravljanje drugih zavarovalnih
poslov; skladiščne in prekladalne storitve.

Dejavnost je odslej: vzdrževanje in ser-
visiranje plovil in navtične opreme; trgovi-
na na drobno in debelo s prehrambenimi in
neprehrambenimi proizvodi; zastopanje, po-
sredovanje, komisijski in komercialni posli
v prometu blaga in storitev; izposoja plovil
s krmarjem in brez krmarja; prevoz potni-
kov in blaga v pomorskem prometu; turi-
stična agencija in turistični biro; storitve
gostinske namestitve: hoteli, moteli, pen-
zioni, ipd.; storitve gostinske strežbe: resta-
vracije, bari, kavarne, ipd.; zabaviščne sto-
ritve: biljardnica, videoigre in drugi igralni
avtomati, razen posebnih iger na srečo; sto-
ritve menjalnice; posredovanje pri prometu
z nepremičninami; storitve avtopralnice;
gradbeništvo: visoke gradnje, nizke gradnje
in hidrogradnje; inštalacijska, zaključna in
obrtniška dela v gradbeništvu; proizvodnja
jaht in čolnov; proizvodnja navtične in
športne opreme in pripomočkov; organizi-
ranje športnih in kulturnih prireditev; stori-
tve športno rekreacijskega centra; fitness
studio; storitve savne in masažnega salona;
storitve fotolaboratorija; opravljanje drugih
zavarovalnih poslov; skladiščne in prekla-
dalne storitve.

Rg-101262

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03094 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa PRINS,
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proizvodnja, trgovina, storitve, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Harije 16, sedež: Harije 16,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/02177/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenika in zastopnika, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, uskladitev dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5500567
Firma: PRINS, proizvodnja, trgovina,

storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Snežniška 3,
Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: PRINS, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Sedež: Ilirska Bistrica, Snežniška 3
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Penko Igor, vstopil 15. 11.

1990, vložil 150.300 SIT, in Volk Penko
Alenka, vstopila 11. 5. 1994, vložila
1,352.700 SIT, oba iz Ilirske Bistrice, Snež-
niška 3, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vol
Penko Alenka, imenovana 11. 5. 1994 za
namestnico direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 01132
Sadjarstvo; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1561 Mlinarstvo; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Tr-
govina 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; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
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; 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74831 Prevaja-
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.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-101264

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03120 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa
MARIBU, d.o.o., Podjetje za turizem, tr-
govino in inženiring, Portorož, Vojkova
24, sedež: Vojkova 24, Portorož, pod vlož-
no št. 1/01428/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
družbenika in podatkov pri družbeniku, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka, raz-
širitev dejavnosti ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5420903
Firma: MARIBU, turizem, gostinstvo,

trgovina, zastopanje in inženiring, d.o.o.,
Portorož, Pot k izviru št. 3

Skrajšana firma: MARIBU, d.o.o., Por-
torož

Sedež: Portorož, Pot k izviru št. 3
Osnovni kapital: 2,029.000 SIT
Ustanovitelji: Dravinec Terezija, Koper,

Krožna cesta 46, vstop 27. 12. 1994, vložek
630.600 SIT; Barrile Dario, Portorož, Pot k
izviru 3, vstop 18. 4. 1990, vložek 682.700
SIT; Reščič Dario, Portorož, Božidarja Jak-
ca 9, vstop 18. 4. 1990, vložek 715.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se razširi na: gostinske stori-
tve; posredovanje in zastopanje tujih podje-
tij na področju prometa blaga in storitev.

Dejavnost se odslej glasi: turistično po-
sredovanje in prodaja turističnih storitev;
gradbeni, finančni in poslovni inženiring;
trgovina na debelo in na drobno z živilskim,
neživilskim in mešanim blagom; zastopanje
domačih podjetij; gostinske storitve; posre-
dovanje in zastopanje tujih podjetij na po-
dročju prometa blaga in storitev.

Rg-101265

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03135 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa
GENER-MED, zdravstveni inženiring,
trgovina, finančne in komercialne stori-
tve, turizem, d.o.o., Portorož, sedež:
Obala 41, Portorož, pod vložno št.
1/03335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5666236
Ustanovitelja: GENESI, d.o.o., trgovin-

ske storitve, Portorož, Obala 109, vstop 23.
9. 1992, vložek 675.000 SIT, in Stipancich
Liana, Portorož, Obala 109, vstop 30. 12.
1994, vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-101268

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03304 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa
HABITAT, d.o.o., podjetje za zaključna
gradbena dela in trgovino, Koper, sedež:
Šalara b.b., Koper, pod vložno št.
1/01821/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev ustanovnega akta z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5468086
Sprememba družbene pogodbe z dne 28.

12. 1994.
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Rg-101269

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03373 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa VOŽIČ
TRADE, trgovina in obrtne storitve,
d.o.o., Sečovlje, sedež: Parecag 169, Se-
čovlje, pod vložno št. 1/02756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5578639
Osnovni kapital: 2,239.500 SIT
Ustanovitelj: Vožič Anton, Sečovlje, Pa-

recag 169, vstop 22. 11. 1991, vložek
2,239.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101271

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00421 z
dne 19. 12. 1996 pri subjektu vpisa
HERMATRADE, d.o.o., notranja in zu-
nanja trgovina, Marezige, sedež: Marezi-
ge 34, Marezige, pod vložno št. 1/03046/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5613337
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
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; 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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 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; 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 debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo 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; 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
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; 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.; 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; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-101272

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00480 z
dne 20. 12. 1996 pri subjektu vpisa Medi-
cinska oprema in pripomočki, Audiovox,
d.o.o., sedež: Sončna pot 14/a, Portorož,
pod vložno št. 1/04695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov in dele-
žev ter podatkov pri družbeniku, razrešitev
zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5835402
Osnovni kapital: 7,624.036 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Matjaž, Portorož,

Seča 194/b, vstop 18. 1. 1994, vložek
2,538.493 SIT; Ujčič Cvetka, Portorož,
XXX. divizije 8, vstop 18. 1. 1994, vložek
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282.054,80 SIT; Tulliach Egidio, Trst, Itali-
ja, Via Campanelle 138, vstop 18. 1. 1994,
vložek 1,410.273,90 SIT; Ugrin Franco,
Trst, Italija, Via Paisiello 5/1, vstop 18. 1.
1994, vložek 1,410.273,90 SIT; Wedel
Adolf Albrecht, Vestenbergsgruth, Nemči-
ja, Hermersdorferstr. 12, D-91487, vstop 25.
4. 1995, vložek 1,982.940,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Ugrin Francu, ki je bil razrešen 29. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 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; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-101273

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00902 z
dne 18. 12. 1996 pod št. vložka 1/05240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919541
Firma: BIOPUR, d.o.o., proizvodnja in

trgovina, Izola

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

govornostjo
Sedež: Izola, Volaričeva 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Schreiner Alfred, Salz-

burg, Osterreich, A-5322 HOF/Salzburg,
Gitzen 74; Pugliese Marino, Izola, B. Ma-
gajne 7, in Braico Daniela, Izola, Korte 12/a,
vstopili 18. 8. 1995, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Braico Daniela, Izola, Korte 12/a,
imenovana 18. 8. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 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; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-101274

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01059 z
dne 2. 12. 1996 pod št. vložka 1/05230/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928770
Firma: S Q B - GRBIĆ & Co., gradbe-

ništvo, zunanja trgovina in turizem,
d.n.o., Izola

Skrajšana firma: S Q B - GRBIĆ & Co.,
d.n.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Izola, Ulica Alme Vivoda 8
Ustanovitelja: Grbić Slobodan, strojni

tehnik, in Grbić Bosiljka, ekonomski teh-
nik, oba iz Izole, Ulica Alme Vivoda 8,
vstopila 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Grbić Slobodan in pomočnica direktorja
Grbić Bosiljka, oba Ul. Alme Vivoda 8,
Izola, imenovana 5. 11. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 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 dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških 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;
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; 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-
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mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 74201
Geogetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obloko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-101275

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00075 z
dne 3. 12. 1996 pri subjektu vpisa
AGROSERVIS, servisiranje, proizvod-
nja, trgovina na debelo in drobno, uvoz-
izvoz, d.o.o., Koper, sedež: Sermin 7/a,
Koper, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5147069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hr-

vatin Jože, razrešen 17. 1. 1996; Smrdelj
Anton, Koper, Bošamarin 30, imenovan 17.
1. 1996, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-101276

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00131 z
dne 13. 12. 1996 pri subjektu vpisa
RENTING, d.o.o., Podjetje za posredova-
nje, svetovanje, izposojanje ter najema-
nje strojev, naprav in pripomočkov, Ko-
per, sedež: Ul. 15. maja 3/a, Koper, pod
vložno št. 1/02653/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in vložkov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5557763
Ustanovitelji: Stopar Božo, Ankaran, Re-

gentova ulica 6, vstop 18. 12. 1991, vložek
900.000 SIT; Boštjančič Alojz, Sečovlje, Pa-
recag 50a, vstop 24. 2. 1994, vložek 525.000
SIT; Hilj Alan, Koper, Škocjan 51, vstop
22. 2. 1996, vložek 75.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Erjavec Vitigoj, iz-
stop 13. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 4521 Splošna gradbena dela; 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; 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debe-
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lo z gradbenimi stroji; 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; 5212 Trgovina na
drobno v nespecializiranih 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 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; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-101277

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00193 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa Javno
podjetje KOMUNALA Izola, p.o., Impre-
sa pubblica KOMUNALA Isola, p.r., se-
dež: Verdijeva ulica št. 1, Izola, pod vlož-
no št. 1/00165/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5156858
Firma: Javno podjetje KOMUNALA,

Izola, p.o.,
Impresa pubblica KOMUNALA, Isola,

p.r.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zor-

ko Alojz, Izola, Strma pot 18, razrešen 15.
6. 1995 kot vršilec dolžnosti direktorja in
imenovan 16. 6. 1995 za direktorja, ki za-
stopa podjetje z omejitvijo, da mu mora za
odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin
dati soglasje ustanovitelj. Za investicije v
osnovna in obratna sredstva ter za stroške
rednega poslovanja, ki presegajo 1,000.000
SIT (ta znesek se tekoče usklajuje z rastjo
drobnoprodajnih cen v preteklem mesecu),
mu mora dati soglasje skupščina družbe.

Rg-101278

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00294 z
dne 13. 12. 1996 pri subjektu vpisa GRAND
PRIX - posredovanje pri prodaji vozil,
d.o.o., Koper, sedež: Kampel 2/c, Koper,
pod vložno št. 1/04031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
Standardno klasifikacijo dejavnosti in pro-
kuristko s temile podatki:

Matična št.: 5754879
Firma: GRAND PRIX - posredovanje

pri prodaji vozil, d.o.o., Koper
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Stepišnik Tatjana, Koper, Kampel
2/c, imenovana 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-101280

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00606 z
dne 13. 12. 1996 pri subjektu vpisa
TOMAS, export-import in storitve, d.o.o.,
Portorož, sedež: Liminjanska 96, Porto-
rož, pod vložno št. 1/02525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5535794
Ustanovitelja: Bezjak Tomaž, izstopil 1.

7. 1996; Bezjak Vladimir in Bezjak Božida-
ra, oba iz Portoroža, Podvozna 2, vstopila 1.
7. 1996, vložila po 5,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-101282

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00682 z
dne 13. 12. 1996 pod št. vložka 1/05236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958172
Firma: LULIĆ & Co., zidarstvo, uvoz-

izvoz, špedicija, d.n.o.
Skrajšana firma: LULIĆ & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Izola, Ulica proletarskih brigad

14
Ustanovitelja: Lulić Safet, zidar, Cazin,

Urga 102, ki odgovarja s svojim premože-
njem, in Čajić Đulsa, Cazin, Donja Barska
b.št., ki ne odgovarja, oba vstopila 29. 7.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Lulić Safet, Cazin, Urga 102 in Ča-
jić Đulsa, Cazin, Donja Barska b.št., imeno-
vana 29. 7. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2670
Obdelava naravnega kamna; 2852 Splošna
mehanična dela; 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 gra-
dnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
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
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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 zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitko v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 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; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

KRANJ
Rg-35648

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01482 z dne 10. 1. 1996 pod št.
vložka 1/05681/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitve družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5926831
Firma: PLANIKA TRADE, družba za

proizvodnjo obutve, trgovino in posred-
ništvo, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PLANIKA  TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 KRANJ, SAVSKA LO-
KA 21

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Planika, Kranj, podjetje za

trženje in proizvodnjo obutve, p.o., Kranj,
Savska loka 21, vstop 21. 11. 1995, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janež Andrej, Kranj, Triglavska 13,
imenovan 21. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Košnjek Edo,
Meglič Božidar in Langus Janez vsi vstop
21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.

Rg-38317

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00174 z dne 25. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05746/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitve družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930413
Firma: LOKA DEKOR, proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: LOKA DEKOR, d.o.o.,

Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 ŠKOFJA LOKA, TRATA

31 A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Starman Krajnik Natali-

ja, Škofja Loka, Podlubnik 13, vstop 22. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgvornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direkto-
rica Starman Krajnik Natalija, Škofja Loka,
Podlubnik 13, imenovana 22. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvoz, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermanskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2522 Proizvodnja em-
balalže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecilaiziranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih 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; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Rg-40718

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00162 z dne 29. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa PLANIKA KRANJ, podjetje
za trženje in proizvodnjo obutve, p.o., se-
dež: SAVSKA LOKA 21, 4000 KRANJ,
pod vložno št. 1/00117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembe oseb, poob-
laščenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5034663
Osebe, pooblaščena za zastopanje: Lan-

gus Janez, razrešen 29. 2. 1996. Boštjančič
Stane, razrešen 30. 9. 1995. Meglič Boži-
dar, Tržič, Kovor 169, razrešen 8. 3. 1996 in
zopet imenovan kot ostalo, dne 8. 3. 1996,
namestnik glavnega direktorja, zastopa
družbo brez omejitev, razen za nakup in
prodajo nepremičnin za kar potrebuje sklep
delavskega sveta; Starman Bojan, Žiri, Ko-
sovelova 20, imenovan 8. 3. 1996, glavni
direktor, zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen za nakup in prodajo nepremičnin za kar
potrebuje sklep delavskega sveta; Hudobiv-
nik Anton, Kranj, Cesta na Brdo 28, imeno-
van 1. 10. 1995, direktor splošno-kadrovske
službe, zastopa družbo brez omejitev, razen
za nakup in prodajo nepremičnin za kar po-
trebuje sklep delavskega sveta; Povše Hele-
na, Ljubljana, Dolenjska cesta 52, imenova-
na 1. 2. 1996, direktorica prodajnega po-
dročja, zastopa družbo brez omejitev, razen
za nakup in prodajo nepremičnin za kar po-
trebuje sklep delavskega sveta; Praprotnik
Dragotina, Tržič, Cesta na Loko 20, imeno-
vana 1. 3. 1996, direktorica finančno-raču-
novodskega področja, zastopa družbo brez
omejitev, razen za nakup in prodajo nepe-
mičnin za kar potrebuje sklep delavskega
sveta.

Rg-40826

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02752 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa IOTEH, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, Kranj, d.o.o., sedež:
Planina 3, 4000 KRANJ, pod vložno št.
1/04791/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5766516
Osnovni kapital: 3,475.000 SIT

Ustanovitelj: Zupan Janez, Tržič, Hudo
10, vstop 31. 3. 1993, vložek 3,475.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Zupan Janez, Tržič, Hudo 10, ime-
novan 31. 3. 1993, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-41793

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02796 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARA, podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Fran-
kovo naselje 175, 4220 ŠKOFJA LOKA,
pod vložno št. 1/02879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sedeža
ter povišanje osnovne vloge s temile podat-
ki:

Matična št.: 5552885
Firma: ARA, podjetje za gostinstvo in

trgovino, d.o.o., Škofja Loka
Sedež: ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO

NASELJE 67
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milkovič Vlado, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 175, vstop 27. 12.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-41841

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03084 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa KARAVANKE, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Kranj,
d.o.o., sedež: Oprešnikova 18 D, 4000
KRANJ, pod vložno št. 1/00456/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5301874
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanovitelj: Satler Janez, Kranj, Opre-

šnikova 18 D, vstop 26. 10. 1989, vložek
1,627.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43580

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03021 z dne 25. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa R RIC, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, zunanjo trgovino, gostinstvo in turi-
zem, Kranjska Gora, sedež: Naselje Slav-
ka Černeta 31, 4280 KRANJSKA GORA,
pod vložno št. 1/04642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5763185
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Radivojevič Anica, vlo-

žek 1,420.200 SIT in Radivojevič Vojkan,
vložek 157.800 SIT, oba Kranjska Gora, Na-
selje Slavka Černeta 31, vstop 20. 1. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sla-
doleda; 1585 Proizvodnja testenin; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5522 Storitve kampov; 5523

Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 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.; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43584

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00633 z dne 18. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO DAS, ličarstvo, kle-
parstvo, vleka in trgovina, d.o.o., sedež:
Pot na lisice 9, 4260 BLED, pod vložno št.
1/03680/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšanje fir-
me sedeža, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev in osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5856736
Sedež: BLED, Pot na lisice 9
Ustanovitelj: Podvršček Vojko, izstop

31. 5. 1994. Starič Danijel, Bled, Pot na
lisice 9, vstop 31. 5. 1994, vložek 9,893.032
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pod-
vršček Vojko, razrešen 31. 5. 1994; direktor
Starič Danijel, Bled, Pot na lisice 9, imeno-
van 31. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-43615

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00436 z dne 12. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA
GORENJSKE, z.o.o., sedež: Mladinska 2,
4000 KRANJ, pod vložno št. 1/05504/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membe in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5269890
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: KRANJ, Cesta Staneta Žagar-

ja 14
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 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;
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; 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
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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; 5040
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; 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 umetiniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-43621

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03140 z dne 11. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa EGIDA, varovanje premože-
nja, d.o.o., Kranj, sedež: Veljka Vlahovi-
ča 10, 4000 KRANJ, pod vložno št.
1/01857/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje v družbo z neome-
jeno odgovornostjo, spremembo firme, se-
deža, ustanovitelja in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5454417
Firma: EGIDA - PRIGORA IN OSTA-

LI, varovanje premoženja, d.n.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: KRANJ, Gorenjesavska cesta 15
Ustanovitelja: Prigora Silvester, izstop

13. 2. 1996. Prigora Silvester in Martinčič
Prigora Bernarda, oba Kranj, Gogalova 10,
vstopila 13. 2. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pri-
gora Silvester, razrešen 13. 2. 1996. direk-
tor Prigora Silvester, Kranj, Veljka Vlaho-
viča 10, oba imenovana 13. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev. družbenica
Martinčič Prigora Bernarda, Kranj, Goga-
lova 10.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-43632

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00318 z dne 9. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa KRAIGHER, podjetje za ser-
visiranje in vzdrževanje vozil in trgovi-
na,  Zasip,  d.o.o.,  Bled,  sedež:  ZASIP,
SEBENJE 14, 4260 BLED, pod vložno št.
1/01586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve dejavnosti s klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5422469
Sedež: BLED, ZASIP, SEBENJE 14
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-

me za motorna vozila in njihove motorje;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drguih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-44207

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00506 z dne 6. 8. 1996 pod št.
vložka 1/05822/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitve družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948860
Firma: BAMI, trgovinska, d.o.o.
Skrajšana firma: BAMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4294 KRIŽE, ZG. VETERNO

14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Barbara, Tržič, Ko-

vorska c. 67 in Mihelič Cvetka, Križe, Zg.
Veterno 5, obe vstopile 7. 6. 1996, vložili
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perko Barbara, Tržič, Kovorska c.
67, imenovana 7. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 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
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdleki; 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; 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.

Rg-44212

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00331 z dne 19. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARMI, inženiring za avtoma-
tiko, robotiko in mehaniko, Radovljica,
d.o.o., sedež: Gorenjska cesta 33 c, 4240
RADOVLJICA, pod vložno št. 1/03958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5669570
Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1996: 2213

Izdajanje revij in periodike; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 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; 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Rg-44213

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03136 z dne 16. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARMI, inženiring za avtoma-
tiko, robotiko in mehaniko, Radovljica,
d.o.o.,  sedež:  Gradnikova  14,  4240  RA-
DOVLJICA, pod vložno št. 1/03958/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5669570
Sedež: RADOVLJICA, Gorenjska ce-

sta 33 c

Rg-44214

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00726 z dne 14. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARMI, inženiring za avtoma-

tiko, robotiko in mehaniko, Radovljica,
d.o.o., sedež: Gradnikova 14, 4240 RA-
DOVLJICA,  pod  vložno  št.  1/03958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povišanje osnovne vloge s temile po-
datki:

Matična št.: 5669570
Osnovni kapital: 6,487.524 SIT
Ustanovitelji: Černe Janez, vložek

3,242.262 SIT, Černe Štefan, vložek
1,622.631 SIT in Černe Vladimir, vložek
1,622.631 SIT, vsi Radovljica, Gradnikova
14, vsi vstopili 30. 3. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-46066

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00028 z dne 9. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa S.P.Z., podjetje za trgovino, gos-
podarsko svetovanje, posredovanje in
zastopništvo, d.o.o., sedež: Aleševčeva
12,  1000  LJUBLJANA,  pod  vložno  št.
1/02087/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, sedeža, usta-
noviteljev, deležev in skrajšane firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5286328
Skrajšana firma: S.P.Z., d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: LJUBLJANA, Aleševčeva 50
Ustanovitelji: Orehar Vinko, razrešen 30.

6. 1996. Šubic Drago, Naklo, Toma Zupana
23, vstop 8. 5. 1989, vložek 836.550 SIT,
odgovornost: ne odgovarja. Mežek Irena roj.
Omahen, Kranj, Struževo-del 8, vstop 29. 6.
1994, vložek 76.050 SIT, odgovornost: ne
odgovarja. Peterc Miroslav, izstop 11. 12.
1995. Pavlin Zdravko, Kranj, Zlatnerjeva
pot 4, vstop 29. 6. 1994, vložek 380.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja. Hrovat To-
maž, izstop 11. 12. 1995. Slapnik Branko,
izstop 11. 12. 1995. Kolenc Anton, Ljublja-
na, Polanškova ul. 36, vložek 114.075 SIT,
Znoj Marko, Kranj, Župančičeva 19, oba
vstopila 4. 7. 1996, vložek 114.075 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ore-
har Vinko, razrešen 30. 6. 1996. direktor
Šubic Drago, Naklo, Toma Zupana 23, ime-
novan 8. 5. 1989, zastopa družbo brez ome-
jitev. družbenica Mežek Irena roj. Omahen,
Kranj, Struževo-del 8, imenovana 29. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev. Peterc
Miroslav, Hrovat Tomaž in Slapnik Branko,
vsi razrešeni 11. 12. 1995. zastopnik Ko-
lenc Anton, Ljubljana, Polanškova ul. 36,
zastopa družbo brez omejitev. zastopnik
Znoj Marko, Kranj, Župančičeva 19, oba
imenovana 4. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-46080

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00027 z dne 6. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa KASTOR-ZAPLOTNIK & CO,
trgosko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Kranj,  sedež:  Golniška  c.  84,  4000
KRANJ, pod vložno št. 1/04050/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5683343
Sedež: KRANJ, Golniška c. 84
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Ustanovitelj: Zaplotnik Nada, izstop 1.
1. 1996. Zaplotnik Miroslav, Kranj, Gol-
niška c. 84, vstop 1. 1. 1996, vložek 50.076
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
plotnik Nada, razrešena 1. 1. 1996. družbe-
nik Zaplotnik Miroslav, Kranj, Golniška c.
84, imenovan 1. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46083

Okrožno sodišče v Kranju je  s sklepom
Srg št. 96/00244 z dne 6. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa TRENČA, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Gasilska 5, 4000 KRANJ,
pod vložno št. 1/00640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembe ustanovi-
telja, osebe, pooblaščene za zastopanje in
uskladitev s klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5309808
Sedež: KRANJ, Gasilska 5
Ustanovitelj: Kukić Miran, izstop 23. 10.

1994. Pezdirc Rafael, Kranj, Kocjanova 16,
vstop 24. 10. 1994, vložek 100.708 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kukić
Miran, razrešen 28. 10. 1994. direktor Baj-
želj Marko, Kranj, Delavska 47 a, imeno-
van 25. 10. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev, razen glede nabave, prodaje in obre-
menitve nepremičnin, za kar potrebuje pred-
hodno odločitev skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 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 rezevnimi 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, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v 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, pecivo, 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 proajalnah 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 vrtnarstko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
retavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-46118

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00733 z dne 16. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05837/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča, prenos iz Ljubljane, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449260
Firma: JER, finančni inženiring, Kranj,

d.o.o.
Skrajšana firma: JER, Kranj, d.o.o.
Pravnoorg. družba z omejeno odgovor-

nostjo
Sedež: 4000 KRANJ, Likozarjeva 1 a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996: 6521

Finančni zakup (leasing); 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; 7134



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4045

Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.

Rg-46127

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00816 z dne 18. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05782/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča, ustanovitve družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938694
Firma: IGNIS COMP, trgovina in in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: IGNIS COMP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4207 CERKLJE, Zgornji Brnik

101
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidar Janez, Cerklje,

Zgornji Brnik 101, vstop 19. 6. 1996, vlo-
žek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidar Janez, Cerklje, Zgornji Brnik
101, imenovan 19. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve.

Rg-46145

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02828 z dne 23. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIANA, d.o.o., podjetje za tr-
govino, gostinstvo in posredništvo Kranj,
sedež: Cesta JLA 54, 4000 KRANJ, pod
vložno št. 1/01956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo sedeža, firme, skrajšanje
firme, priimka in naslov družbenikov in za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5500192
Firma: DIANA, d.o.o., podjetje za tr-

govino, gostinstvo in posredništvo
Skrajšana firma: DIANA, d.o.o.
Sedež: KRANJ, BLEIWEISOVA 82
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Gaser Milan, izstop 27. 5.

1994. Gasser Milan, Kranj, Bleiweisova 82,
vstop 27. 5. 1994, vložek 1,542.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gas-
ser Milan, razrešen 27. 5. 1994. direktor,
Gasser Milan, Kranj, Bleiweisova 82, ime-
novan 27. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 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; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46163

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00349 z dne 26. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALMIRA, alpska modna indu-
strija, d.o.o., Radovljica, sedež: Jalnova
c. 2, 4240 RADOVLJICA, pod vložno št.
1/02285/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembe osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5491215
Sedež: RADOVLJICA, Jalnova c. 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rato-

mir Kafol, razrešen 4. 4. 1996. ostalo Re-
sman Jože, Žirovnica, Breznica 28 c, v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47371

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00882 z dne 29. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05863/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970385
Firma: MAXX PRODUCT, trgovska

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXX PRODUCT,

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

govornostjo
Sedež: 4000 KRANJ, Maistrov trg 7
Osnovni kapital: 1,645.500 SIT
Ustanovitelj: Duić Mirko, Škofja Loka,

Pod Plevno 46, vstop 7. 10. 1996, vložek
1,645.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Duić Mirko, Škofja Loka, Pod Plev-
no 46, imenovan 7. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živi, 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 živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 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; 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, svetli 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, pisalnimi potrbščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5522 Storitve kampov; 5523 5523 Druge
nastanive za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
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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); 6024 Cestni to-
vorni promet; 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 in 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47373

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03687 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ANKERST, marketing in
reklamna dejavnost, d.o.o., Brezje,  se-
dež: Brezje 3, 4243 BREZJE, pod vložno
št. 1/03426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619688
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Ankerst David, Brezje,

Brezje 3, vstop 5. 4. 1992, Ankerst Bettina,
Spittal/Drau, Kappellengasse 15, vstop 9. 7.
1994, oba vložila po 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, 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; 5030 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-

govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z grabenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 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 drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 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;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47376

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00911 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SPG, proizvodnja Likar,
d.o.o., Hotavlje, sedež: Hotavlje 42, 4224
GORENJA VAS, pod vložno št.
1/04825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5813697
Osnovni kapital: 2,415.562 SIT
Ustanovitelj: Likar Darko, GORENJA

VAS, Hotavlje 42, vstop 5. 5. 1993, vložek
2,415.562 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-47379

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00912 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa POSVET, poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Kranj, sedež: Delavska c.
21, 4208 ŠENČUR, pod vložno št.
1/01810/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5443130
Osnovni kapital: 1,542.410 SIT
Ustanovitelj: Demšar Milan, Šenčur, De-

lavska c. 21, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,542.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47380

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00913 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VIGRED, podjetje stori-
tvenih in trgovskih dejavnosti, d.o.o., Vi-
soko, sedež: Milje 44, 4212 VISOKO, pod
vložno št. 1/02366/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5515360
Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Franc, Šenčur, Milje

44, vstop 20. 2. 1991, vložek 1,609.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja. Jerman Jernej,
izstop 4. 5. 1994.

Rg-47381

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03210 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JOJO, d.o.o., Jesenice, pod-
jetje za svetovanje in trgovino, sedež:
Hrušica 11c, 4270 JESENICE, pod vložno
št. 1/02372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, uskladitev de-
javnosti, spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5843707
Sedež: JESENICE, Hrušica 11 c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kobentar Jože, Jesenice,

Hrušica 11 c, vstop 26. 12. 1990, Kobentar
Igor, Jesenice, Hrušica 11 b, vstop 21. 6.
1994, oba vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
bentar Jože, razrešen 21. 6. 1994; direktor
Kobentar Igor, Jesenice, Hrušica 11 b, ime-
novan 21. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
2010 Žaganje in skoblanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2852 Splošna mehanična dela; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-

vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higie-
ne; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-47383

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02786 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VPD, inženiring za organi-
zacijsko, ekonomsko, pravno in tehnično
svetovanje na področju varstva pri delu
in požarnega varstva, Bled, d.o.o., sedež:
Bohinjska Bela 98 b, 4263 BOHINJSKA
BELA, pod vložno št. 1/03824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo firme, ustanovi-
telja, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5732581
Firma: VPD, trgovina z medicinsko-teh-
ničnimi pripomočki, Bled, d.o.o.

Sedež: BOHINJSKA BELA, Bohinjska
bela 98 b

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Galičič Andreja, vstop 26.

2. 1993, vložek 1,075.000 SIT, Galičič Ro-
bert, oba Bohinjska Bela, Bohinjska Bela
98 b, vstop 22. 6. 1994, vložek 425.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor, Galičič Robert, Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 98 b, imenovan 5. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev. Galičič Andreja, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 98 b, razreše-
na 22. 6. 1994 in dne 5. 7. 1994 zopet
imenovana, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s pli-
nastimi gorivi po plinovodni mreži; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki.

Rg-47386

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03517 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ZALOŽNIK, servisne sto-
ritve, d.o.o., Kokra, sedež: Kokra 32 a,
4206 Zg. Jezersko, pod vložno št.
1/02228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5493170
Firma:  ZALOŽNIK,  trgovina,  pro-

izvodnja in servisne storitve, d.o.o., Ko-
kra

Sedež: ZG. JEZERSKO, Kokra 32 a
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Založnik Leopold in Za-

ložnik Milena, oba Zg. Jezersko, Kokra 32 a,
vstop 22. 2. 1991, oba vložila po 750.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
0202 Gozdarske storitve; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 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 goz-
darskih strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, 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
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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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina 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.; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-47387

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03252 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EGB, podjetje za predela-
vo in zaščito kovin, Breg, d.o.o., sedež:
Breg  4,  4000  KRANJ,  pod  vložno  št.
1/00756/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme
ter sedeža, spremembo ustan. in zast., povi-
šanje osnovne vloge sprememba in uskladi-
tev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5372267
Firma:  KORTO  COMERCE  BLED,

podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KORTO COMERCE

BLED, d.o.o.
Sedež: Jesenice, Spodnji Plavž 4a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ahačič Andrej, izstop

15. 7. 1994. Dežman Ivo in Pfluger Dežman
Jacqueline, oba Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 37 a, vstopila 15. 7. 1994, oba vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Aha-
čič Andrej, razrešen 15. 10. 1994, direktori-
ca Pfluger Dežman Jacqueline, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 37 a, imenovana
15. 7. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 4531 Električne inštala-
cije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-

njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47388

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03355 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GARANT 2000, trgovsko
podjetje Škofja Loka, d.o.o., sedež: Bla-
ževa 3, 4220 ŠKOFJA LOKA, pod vložno
št. 1/01886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, družbenikov, zastopnika, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5478880
Firma: ROBI-SPORT, d.o.o., podjetje

za šport in turizem, Bohinj
Skrajšana firma: ROBI-SPORT, d.o.o.,

Bohinj
Sedež: 4265 BOHINJSKO JEZERO,

Ribčev laz 73a
Osnovni kapital: 1,712.000 SIT
Ustanovitelj: Sadar Igor, izstop 29. 11.

1994, Podlipnik Robert, Bohinjsko jezero,
Ribčev laz 73 a, vstop 29. 11. 1994, vložek
1,712.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sa-
dar Igor, razrešen 29. 11. 1994. direktor,
Podlipnik Robert, Bohinjsko jezero, Ribčev
laz 73 a, imenovan 29. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
2222 Drugo tiskarstvo; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-47391

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00849 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TON - ŠPORT, trgovina,
servis, zastopanje in posredništvo za elek-
troniko, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Titov
trg 4 b, 4220 ŠKOFJA LOKA, pod vložno
št. 1/01508/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, sedeža, kapitala, zastopnika, uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5947103
Firma: TECHNO BERGLEZ , trgovi-

na, storitve, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: TECHNO BERGLEZ,

d.o.o.
Sedež: ŠKOFJA LOKA, Šolska ulica 2
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Berglez Jure in Berglez

Boštjan, oba Škofja Loka, Groharjevo nase-
lje 38, oba vstopila 29. 1. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
glez Boštjan, razrešen 16. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2451
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Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 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 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485

Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-47392

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00600 z dne 22. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05869/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592399
Firma: ADLER, podjetje za servis, tr-

govino, uvoz izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: ADLER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 KRANJ, JAKA PLATI-

ŠE 17
Osnovni kapital: 1,715.652 SIT
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:

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; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-

kov; 5118 Posredništvo, sprecializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 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.

Rg-47393

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00798 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VODOVODNA ZADRUGA
LOM, z.o.o., sedež: Slap 25, 4290 TRŽIČ,
pod vložno št. 1/05438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razrešitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5884624
Sedež: TRŽIČ, Slap 25
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:

4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

Rg-47394

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03551 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIMEHANIKA, pod-
jetje za izdelovanje in servisiranje zo-
bozdravstvenih aparatov, uvoz in izvoz
aparatov in rezervnih delov, zastopniš-
tvo domačih in tujih firm, Sp. Besnica,
d.o.o., sedež: Sp. Besnica 175, 4201 ZG.
BESNICA, pod vložno št. 1/03378/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619050
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelj: Ferlic Maksimilijan, Zg.

Besnica, Sp. Besnica 175, vstop 26. 3. 1992,
vložek 1,538.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
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4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5274 Druga popravila, d.n.;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-47395

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03614 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa METEOR, prevozniško in
trgovsko podjetje, d.o.o., Cerklje, Cesta
II. grupe odredov 1, sedež: Cesta II. gru-
pe odredov 1, 4207 CERKLJE, pod vlož-
no št. 1/01109/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenikov, firme, skrajšane
firme, sedeža, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5357845
Firma: METEOR, prevozniško in tr-

govsko podjetje, Cerklje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  METEOR,  Cerklje,

d.o.o.
Sedež: CERKLJE NA GORENJSKEM,

STARA CESTA 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Remic Andrej, Cerklje,

Cesta II. grupe odredov 1, vstop 19. 3. 1990,
vložek 504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Remic Magdalena, Cerklje na Go-
renjskem, Stara cesta 1 in Remic Marko,
Cerklje na Gorenjskem, Cesta Janeza Bob-
narja 14, oba vstopila 22. 12. 1994, oba
vložila po 502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: osta-
lo, Remic Magdalena, Cerklje na Gorenj-
skem, Stara cesta 1, poslovodja, zastopa
družbo brez omejitev; Remic Marko, Cer-
klje na Gorenjskem, Cesta Janeza Bobnarja
14, oba imenovana 22. 12. 1994, poslovod-
ja, zastopa družbo brez omejitev.

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;
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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-

nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-47396

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03498 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VIKY FUN, trgovina, go-
stinstvo in finančne storitve, d.o.o., Šen-
čur, sedež: Gasilska 9, 4208 ŠENČUR, pod
vložno št. 1/02453/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5515858
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanoviteljica: Tkalec Viktorija, Šen-

čur, Gasilska ulica 9, vstop 28. 5. 1991,
vložek 1,558.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah 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; 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; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-

stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-47397

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03025 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KLOKAN, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Partizanska c. 40, 4220 ŠKOFJA
LOKA, pod vložno št. 1/04985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, razširitev in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo imena ustanoviteljev in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5779189
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kloboves Ivan, izstop 13.

7. 1994. Kloboves Ivan Janko, Gorenja vas,
Gorenja vas 175, vstop 13. 7. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klo-
boves Ivan, razrešen 13. 7. 1994. direktor,
Kloboves Ivan Janko, Gorenja vas, Gorenja
vas 175, imenovan 13. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 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; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4051

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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;

5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih 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); 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47399

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03593 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VREČEK, podjetje za pro-
izvodno, gradbeno in trgovinsko dejav-
nost, izvoz-uvoz, Kranj, d.o.o., sedež: Pre-
doslje 156, 4000 KRANJ, pod vložno št.
1/01253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo družbenikov, osebe, pooblaščene za
zastopanje, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5409047
Osnovni kapital: 1,618.000 SIT
Ustanovitelja: Vreček Jakob, vstop 20.

2. 1990, vložek 1,400.000 SIT, Vreček Ma-
rija, oba Kranj, Predoslje 156, vstop 22. 12.
1994, vložek 218.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: osta-
lo, Vreček Marija, Kranj, Predoslje 156,
imenovana 22. 12. 1994, poslovodja, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 4532 Izolacijska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na
debelo s lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-

lom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47400

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02938 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ORAC, organizacija, robo-
tika in avtomatizacija, d.o.o., Sp. Gorje,
sedež: Sp. Gorje 42, 4247 ZG. GORJE,
pod vložno št. 1/03032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo družbene pogodbe,
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5577144
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Darko, Zg. Gor-

je, Sp. Gorje 42, vstop 7. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Am-
brožič Darko, razrešen 28. 5. 1994, direktor
Ambrožič Božo, Zg. Gorje, Sp. Gorje 42,
imenovan 28. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-47402

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03424 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TOPOS HOTAVLJE, pod-
jetje za računalniški inženiring, promet
in trgovino, Hotavlje, d.o.o., sedež: Ho-
tavlje 74, 4224 GORENJA VAS, pod vlož-
no št. 1/04195/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovnega kapi-
tala in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5709563
Firma: TOPOS HOTAVLJE, računal-

niški inženiring, promet in trgovina, Ho-
tavlje, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Tomaž, Gorenja

vas, Hotavlje 74, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47404

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00346 z dne 17. 10. 1996 pri
subjektu vpisa UTA, podjetje za trgovino,
proizvodnjo električne energije, gradbe-
ništvo, svetovanje, Žirovnica, d.o.o., se-
dež: Moste 17 c, 4274 ŽIROVNICA, pod
vložno št. 1/04566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo poslovnih de-
ležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5754984
Sedež: ŽIROVNICA, Moste 17 c
Ustanovitelji: Ogrin Uroš, Jesenice, Ce-

sta Cirila Tavčarja 13, Razinger Anton, Je-
senice, V Mostah št. 17/c in Oštir Janez,
Laško, Sp. Rečica 106, vsi vstopili 13. 9.
1994, vsi vložili po 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 40101 Proizvod-
nja elektrike v HE; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
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nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč 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 Vgraje-
vanje 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 uprav-
ljalci strojev; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-47405

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00881 z dne 17. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TEFIZA, podjetje za tek-
stilni inženiring, d.o.o., Križe, sedež: Vrt-
na ul. 7, 4294 KRIŽE, pod vložno št.
1/02379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5497671
Sedež: KRIŽE, Vrtna ul. 7
Osnovni kapital: 1,570.433 SIT
Ustanovitelj: Kogoj Marijan, Križe, Vrt-

na ul. 7, vstop 29. 3. 1991, vložek 1,570.433
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47407

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03601 z dne 18. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VIDIC, trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o., sedež: Janka Puclja 9, 4000
KRANJ, pod vložno št. 1/01742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5439469
Osnovni kapital: 1,524.500 SIT
Ustanoviteljica: Vidic Branka, Kranj,

Trg Rivoli 8, vstop 9. 10. 1990, vložek
1,524.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
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; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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.

Rg-47408

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00835 z dne 18. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05866/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981387
Firma: DONISTIK, podjetje za pro-

izvodnjo lepil in drugih kemičnih izdel-
kov, d.o.o., Tržič

Skrajšana firma: DONISTIK, d.o.o., Tr-
žič

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4290 TRŽIČ, Mlaka 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Frančič Silva, Medvo-

de, Studenčica 20, vstop 16. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frančič Janko, Križe, Retnje 11, ime-
novan 16. 9. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
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svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-47410

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00749 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIKA, d.o.o., Kranj, pro-
izvodnja, trgovina, sedež: Kolodvorska 3,
4000 KRANJ, pod vložno št. 1/00455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292921
Sedež: KRANJ, Kolodvorska 3
Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:

5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili.

Rg-47412

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03325 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa FORMAT, zasebna družba
za grafično dejavnost, Kranj, d.o.o., se-
dež: Visoko 7 f, 4208 ŠENČUR, pod vlož-
no št. 1/00509/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5868181
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Bidovec Borut, Šenčur,

Visoko 7 f in Furlan Darko, Kranj, Šorlijeva
21, oba vstopila 17. 11. 1989, oba vložila po
801.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-47413

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03470 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LMS – Corp., gostinstvo in
turizem, d.o.o., Bohinjska Bistrica, sedež:
Majhnova 22, 4264 BOHINJSKA BI-
STRICA, pod vložno št. 1/01759/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-

nje osnovne vloge, razširitev dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5450535
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šmit Leopold, Bohinjska

Bistrica, Majhnova 22 in Zupan Metka, Bo-
hinjska Bistrica, Majhnova 22, oba vstopila
10. 9. 1990, oba vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
5170 Druga trgovina na debelo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5522 Stori-
tve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 71401
Izposojanje športne opreme; 7512 Dejav-
nost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve
na področju zdravstva, izobraževanja, kul-
ture; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Rg-47414

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00104 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ŠPILA, živinoreja, prede-
lava mesa in trgovina, d.o.o., Blejska Do-
brava, sedež: Blejska Dobrava 110, 4273
BLEJSKA DOBRAVA, pod vložno št.
1/02502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
memba in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619670
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štefan Stojan, Blejska Do-

brava, Blejska Dobrava 110, vstop 9. 8.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0124
Reja perutnine; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-

delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstlno 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;
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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.; 55112 Dejavnost penzionov;
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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-47416

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00869 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa METALGO, grafična de-
javnost in trgovina, Žabnica, d.o.o., se-
dež: Zg. Bitnje 100, 4209 ŽABNICA, pod
vložno št. 1/04233/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in vpis prokure s temile podatki:

Matična št.: 5720583
Sedež: ŽABNICA, ZG. BITNJE 100 A
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjanc Praček Eva in

Gorjanc Bojan, oba Žabnica, Zg. Bitnje 100,
oba vstopila 14. 11. 1992, oba vložila po
766.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Gorjanc Bojan, Žabnica, Zg. Bitnje
100, imenovan 3. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 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;
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; 5227 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47417

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03433 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ELEGANT, pletiljstvo in
šiviljstvo Škofja Loka, d.o.o., sedež: Pu-
štal 56, 4220 ŠKOFJA LOKA, pod vložno
št. 1/01344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401810
Osnovni kapital: 1,523.540 SIT
Ustanoviteljica: Debeljak Mojca, Škofja

Loka, Puštal 56, vstop 8. 1. 1990, vložek
1,523.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-47419

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00529 z dne 10. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05864/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme in skrajšane firme, spremem-
bo sedeža firme, spremembo družbenika in
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5475007
Firma: IPC, podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  4000  KRANJ,  SLOVENSKI

TRG 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačar Iztok, izstop 17. 6.

1996, Puce Milan, Naklo, Gorenjska cesta
10, vstop 17. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Poga-
čar Iztok, razrešen 17. 6. 1996, direktor Puce
Milan, zastopa družbo brez omejitev in Ke-
šar Mateja, namestnica direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, oba Naklo, Gorenjska
cesta 10, oba imenovana 17. 6. 1996.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno
št. 1-10513-00 z istim imenom.

Rg-47420

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03430 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PLOH, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Žabnica, se-
dež: Zg. Bitnje 14 a, 4209 ŽABNICA, pod
vložno št. 1/01993/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5529131
Osnovni kapital: 1,615.000 SIT
Ustanoviteljica: Križnar Zora, Žabnica,

Zg. Bitnje 14 a, vstop 10. 1. 1991, vložek
1,615.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-47421

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03612 z dne 10. 10. 1996 pri
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subjektu vpisa HYPEX, podjetje za pro-
izvodnjo, montažo, servisiranje in proda-
jo fluidne tehnike, Lesce, d.o.o., sedež:
Alpska 11 a, 4248 LESCE, pod vložno št.
1/01020/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo poslovnih deležev in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5353254
Osnovni kapital: 27,374.000 SIT
Ustanovitelji: Grilc Janez, vložek

25,443.311,78 SIT in Grilc Elvira, oba Les-
ce, Alpska 11 a, oba vstopila 26. 2. 1990,
vložek 1,106.183,34, odgovornost: ne od-
govarjata. Cvek Zvonko, Ribno-Bled, Go-
renjska cesta 42, vstop 26. 2. 1990, vložek
824.504,88 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
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; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdel-
ki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-

metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47422

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03596 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TYPE ART, svetovanje,
trgovina, oblikovanje in propaganda,
d.o.o., Kranj, sedež: Vrečkova 5, 4000
KRANJ, pod vložno št. 1/01335/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo družbe-
nikov, osebe, pooblaščene za zastopanje,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5400538
Osnovni kapital: 4,679.000 SIT
Ustanovitelji: Strajnar Jana, izstop 20.

12. 1993, Strajnar Tomaž, Kranj, Vrečkova
5, vstop 24. 4. 1990, vložek 1,754.625 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Golob Anton,
Kranj, POT ZA KRAJEM 1, vstop 10. 10.
1991, vložek 1,754.625 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Osterman Tea in Osterman
Milan, oba Kranj, Šiškovo naselje 30, vsto-
pila 10. 3. 1993, oba vložila po 584.875
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Straj-
nar Jana, razrešena 20. 12. 1993, Strajnar
Tomaž in Golob Anton, oba razrešena 21.
12. 1994, Strajnar Tomaž, Kranj, Vrečkova
5, imenovan 21. 12. 1994, poslovodja-di-
rektor, zastopa družbo neomejeno, Golob
Anton, Kranj, POT ZA KRAJEM 1, imeno-
van 21. 12. 1994, poslovodja-direktor, za-
stopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.
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Rg-47423

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03571 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa CE - DOM, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina in storitve, Šenčur, sedež:
Gasilska 29 a, 4208 ŠENČUR, pod vložno
št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5762383
Osnovni kapital: 1,689.000 SIT
Ustanovitelj: Cergolj Alojz, Ljubljana,

Kamnogoriška 52 a, vstop 14. 4. 1993, vlo-
žek 1,689.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninske-
ga mesa; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-47424

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00763 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KATPROM, trgovsko pod-
jetje, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Podlub-
nik 41, 4220 ŠKOFJA LOKA pod vložno
št. 1/00757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5318165
Osnovni kapital: 1,511.743,80 SIT
Ustanovitelja: Kastelec Franc in Kaste-

lec Marija Magdalena oba Škofja Loka, Pod-
lubnik 41, vstopila 15. 1. 1990, oba vložila
po 755.871,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-47425

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00390 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BRAZDA, podjetje za tr-
govino, uvoz in izvoz, d.o.o., Poljšica, se-
dež: Poljšica 6, 4244 PODNART, pod
vložno št. 1/01051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembe družbenika,
razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-

dardno klasifikacijo in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podat-
ki:

Matična št.: 5382122
Ustanovitelj: Kalan Zvezdana, izstop

9. 5. 1996, Kalan Boštjan, Podnart, Poljšica
6, vstop 8. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
lan Zvezdana, razrešena 9. 5. 1996, Kalan
Boštjan, Podnart, Poljšica 6, razrešen
9. 5. 1996 in zopet imenovan kot direktor
dne 9. 5. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila, proizvodnja priko-
lic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-47427

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00710 z dne 9. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05836/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957818
Firma: ZARICA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4000 KRANJ, Zasavska cesta 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ažman Bogdan, Kranj,

Zasavska cesta 61, vstop 16. 9. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ažman Bogdan, Kranj, Zasavska ce-
sta 61, imenovan 16. 9. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-47428

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03444 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JJM, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Železniki, sedež: Log 77, 4228
ŽELEZNIKI, pod vložno št. 1/04763/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791286
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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-
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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, ob-
lačil, 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 žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem 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, 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, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina 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 kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki 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
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, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na 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 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 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržniah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-47429

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03343 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO M, produkcija,
storitve, trgovina, inženiring, d.o.o.,
Kranj, Bobovek 12, sedež: Bobovek 12,
4000 KRANJ, pod vložno št. 1/01177/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5384052
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:

2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7481
Fotografska dejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-47436

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00701 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa NEUTRA, finančni inženiring

in trgovina, d.o.o., sedež: STARA LOKA
70, 4220 ŠKOFJA LOKA, pod vložno št.
1/05722/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča osebo, pooblaščeno za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5930928
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist, Eržen Boris, Škofja Loka, Podlubnik
85, imenovan 31. 7. 1996.

Rg-47437

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00858 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa TO – DA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Lesce, sedež: Alpska
c.  18,  4248  LESCE,  pod  vložno  št.
1/03859/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5650178
Osnovni kapital: 6,031.000 SIT
Ustanoviteljica: Torkar Mirjana, Lesce,

Alpska cesta 18, vstop 3. 4. 1992, vložek
6,031.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47439

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03492 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KROG, notranja in zunanja
trgovina, razvoj in proizvodnja, Cerklje,
d.o.o., sedež: PRAPROTNA POLICA 25,
4207 CERKLJE, pod vložno št. 1/01538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo firme
in skrajšane firme, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5416582
Firma: KROG, notranja in zunanja tr-

govina, razvoj in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: KROG, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidar Simon in Žnidar

Jože, oba Šenčur, Partizanska 36, oba vsto-
pila 4. 9. 1990, oba vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 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 pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo brez ve-
terinarskih storitev; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
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jemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka; 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 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 trgo-
vini 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 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
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ri-
bami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 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 de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6420 Telekomunikacije; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47441

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03720 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa CENTRAL, inštalacijsko pod-
jetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: NA
LOGU 17, 4220 ŠKOFJA LOKA, pod
vložno št. 1/03956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5812640
Osnovni kapital: 1,505.574 SIT
Ustanovitelj: Čadež Miran, Škofja Loka,

NA LOGU 17, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,505.574 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47442

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01273 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa OGOS, podjetje za organizaci-
jo in svetovanje, Naklo, d.o.o., sedež: Pot
pod Gradiščem 4, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/00889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5857856
Sedež: Naklo, Pot pod Gradiščem 4
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanovitelj: Pagon Milan, Naklo, Pot

pod Gradiščem 4, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 1,715.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-47443

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00754 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEXIMA-KONTA, trgovinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Žirovnica,
sedež: Moste 74 b, 4274 ŽIROVNICA, pod
vložno št. 1/03384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembe firme, spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5829569
Firma: TEXIMA-KONTA, podjetje za

ekonomske, revizijske in svetovalne sto-
ritve, d.o.o., Žirovnica

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-47444

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03357 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa WV AVTO DELI, trgovina,
uvoz, izvoz in zastopstva, d.o.o., Kranj,
sedež: Ješetova 12 b, 4000 KRANJ, pod
vložno št. 1/02060/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5467101
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelj: Jerala Brane, Škofja Loka,

Podlubnik 162, vstop 22. 1. 1991, vložek
1,670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4059

posameznimi deli in opremo; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah.

Rg-47445

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00742 z dne 8. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05861/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968518
Firma: KOBLA, žičnice, turizem, go-

stinstvo, d.o.o., Bohinjska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4264 BOHINJSKA BISTRICA,

CESTA NA RAVNE 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Koselj Ciril, Bohinjska Bi-

strica, Jelovška 40, vložek 765.000 SIT, De-
beljak Vojko, Bohinjska Bistrica, Pod goz-
dom 20, vložek 91.875 SIT, Kreslin Zofija,
Bohinjska Bistrica, Rožna 9, vložek 91.875
SIT, Kreslin Slavko, Bohinjska Bistrica,
Rožna 9, vložek 91.875 SIT, Stare Zdravko,
Bohinjska Bistrica, Trg svobode 6, vložek
91.875 SIT, Rozman Janez, Bohinjska Bi-
strica, Ravne 3, vložek 91.875 SIT, Malej
Miran, Bohinjska Bistrica, Laški Rovt 18,
vložek 91.875 SIT, Medja Bojan, Bohinjska
Bistrica, Vackova 7, vložek 91.875 SIT, Faj-
far Janko, Bohinjska Bistrica, Nomenj 4,
vložek 91.875 SIT, vsi vstopili 13. 8. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Koselj Ciril, Bohinjska Bistrica, Jelovška
40, imenovan 13. 8. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la, proizvodnja prikolic in polprikolic; 4010
Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-

zil; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost 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; 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);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47448

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00429 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEXIMA-KONTA, trgovinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Žirovnica,
sedež: Moste 74 b, 4274 ŽIROVNICA, pod
vložno št. 1/03384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5829569
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-

vsar Marija, razrešena 22. 4. 1996, direktor
Mavsar Jakob, Žirovnica, Moste 74 b, ime-
novan 22. 4. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-47450

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03429 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa HIDRO HIT, podjetje za vod-

no tehniko, d.o.o., Radovljica, sedež:
Gradnikova 27, 4240 RADOVLJICA, pod
vložno št. 1/01127/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5362113
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4525 Dru-
ga 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; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektrianje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov.

Rg-47451

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03334 z dne 23. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa PANDA’S, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Kranj, se-
dež: C. na Brdo 28, 4000 KRANJ, pod vlož-
no št. 1/03296/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme, skrajšane firme, dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5612799
Firma: PANDA’S, proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PANDA’S, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,615.500 SIT
Ustanoviteljica: Hudobivnik Darja,

Kranj, C. na Brdo 28, vstop 20. 3. 1992,
vložek 1,615.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirastvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
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kov, razen oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije: 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelova-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
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; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejav-

nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47454

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03508 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa LUCKY STRIKE, podjetje za
zabavo in prosti čas, gostinstvo in trgovi-
no, d.o.o., Radovljica, sedež: Kranjska 15,
4240 RADOVLJICA, pod vložno št.
1/04082/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5681073
Sedež: RADOVLJICA, Kranjska 15
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996:

5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom , mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-47455

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00367 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROHOM, trgovina, pro-
izvodnja, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Go-
dešič 170, 4220 ŠKOFJA LOKA, pod vlož-
no št. 1/05400/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembe družbenikov in nji-
hovih deležev ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5555132
Sedež: ŠKOFJA LOKA, Godešič 170
Ustanovitelj: Jenko Franc, Škofja Loka,

Godešič 170, vstop 5. 12. 1991, vložek
1,518.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Subašić Milan, izstop 9. 5. 1996.

Rg-47456

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03367 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa EXTRA, trgovina, turizem, za-
stopanje, Bohinjska Bistrica, d.o.o., se-
dež: Jelovška 38, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA, pod vložno št. 1/03007/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5566410
Osnovni kapital: 1,755.825 SIT
Ustanovitelja: Klemenčič Valentin in

Klemenčič Anica, oba Bohinjska Bistrica,
Jelovška 38, oba vstopila 8. 1. 1992, oba
vložila po 877.912,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-47462

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03507 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa FLORA, podjetje za vzgajanje
in distribucijo cvetja, d.o.o., Kranj, se-
dež: Pot na Jošta 6, 4000 KRANJ, pod
vložno št. 1/04228/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5704901
Osnovni kapital: 1,732.434 SIT
Ustanovitelj: Kumer Matjaž, Kranj, Pot

na Jošta 6, vstop 30. 11. 1992, vložek
1,732.434 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47463

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03222 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa GAMS, kmetijsko transportni
servis, Malenski vrh, Poljane, d.o.o., se-
dež: Malenski vrh 9, 4223 POLJANE, pod
vložno št. 1/02262/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, razširitev dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5489695
Sedež: POLJANE, Malenski vrh 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Primožič Bojan, Poljane,

Malenski vrh 9, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,499.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-47464

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00308 z dne 2. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05859/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitve družbe z omej-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942730
Firma: A-GIT 2000, družba za gradbe-

ništvo, investicije in trgovino, d.o.o., Šen-
čur

Skrajšana firma: A-GIT 2000, d.o.o.,
Šenčur

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4208 ŠENČUR, VELESOVSKA
69

Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Gajič Drago, Šenčur, Vele-

sovska c. 69, vstop 13. 9. 1996, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Gajič Drago, Šenčur, Velesovska c.
69, imenovan 13. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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 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 naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 To-
čenje 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-47466

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00819 z dne 2. 10. 1996 pod
vložno št. 1/05858/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitve družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970067
Firma: BUČAK & BUČAK, proizvod-

nja, gostinstvo, prevozi, d.n.o.
Skrajšana firma: BUČAK & BUČAK,

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

odgovornostjo
Sedež: 4270 JESENICE, HRUŠICA 91
Ustanovitelja: Bučak Gorazd in Bučak

Stanislav, oba Jesenice, Hrušica 91, vstop
19. 9. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bučak
Gorazd, poslovodja, zastopa družbo brez
omejitev in Bučak Stanislav, poslovodja, za-
stopa družbo brez omejitev, oba Jesenice,
Hrušica 91, oba imenovana 19. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2840 Kovanje,

stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-47545

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03775 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEGALES, podjetje za trans-
port, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Stra-
hinj, sedež: Strahinj 120, 4202 NAKLO,
pod vložno št. 1/04021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5667917
Dejavnost, vpisna dne 21. 10. 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; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 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 pro-
daji 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
debelo z žiti, semeni in krmo; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnih in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-49000

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00954 z dne 6. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ATELJE TILIA, fotografija,
oblikovanje, založništvo, d.o.o., Kranj,
sedež: Trg Prešernove brigade 6, 4000
KRANJ, pod vložno št. 1/02811/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me in skrajšane firme, vpis prokure, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5548896
Firma: ATELJE T, fotografije, obliko-

vanje, založništvo, trgovina z neživilski-
mi proizvodi, izdelovanje litografije, gra-
fična dejavnost, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: ATELJE T, d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pustovrh Mojca, Kranj,

Trg Prešernove brigade 6, vstop 10. 12.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pustovrh Igor, Kranj, Trg Prešernove
brigade 6, imenovan 11. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-39901

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15572 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  EDICO,  poslovna  informatika,
d.o.o. Ljubljana, Obirska 6, sedež: Obir-
ska 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/15083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo skrajšane firme in osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5554357
Skrajšana firma: EDICO, d.o.o., Ljub-

ljana, Obirska 6
Osnovni kapital: 4,672.520 SIT
Ustanovitelj: Pondelak Dušan, Ljublja-

na, Obirska 6, vstop 20. 1. 1992, vložek
4,672.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računalniških strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-39903

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17413 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  ISKRA COMMERCE TEVIS, Pod-
jetje za tehnično vzdrževanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, sedež:
Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/15047/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552656
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6411 Javne poštne storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo in po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav;
92512 Dejavnost arhivov; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;

LJUBLJANA 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tve dejavnosti, d.n.

Rg-39905

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19723 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu
vpisa RDEČA PIKA, upravljanje investi-
cijskih skladov, d.o.o, Ljubljana, sedež:
Gornji trg 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/03330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika
in akta družbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5319200
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: FACTOR, Zunanja trgo-

vina, d.o.o., izstop 27. 12. 1995; SONČNI
VZHOD, finančna hiša, d.d., Ljubljana, Gor-
nji trg 4, vstop 9. 3. 1994, vložek 50,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Grubor Mateja, razrešena 27. 12.
1994; direktor Braune Janez, Domžale,
Ljubljanska cesta 88, ki zastopa in pred-
stavlja družbo neomejeno, in prokuristka
Brataševec Jelka, Ljubljana, Vogelna 6,
imenovana 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-39906

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19735 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa NAMA, veleblagovnica Ljubljana,
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Tomšiče-
va 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/13254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti, zastopnika in poob-
lastil zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5524725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Meglič Franc, razrešen 22. 7. 1994;
direktor Uratnik Gorazd, ki od 1. 11. 1994
zastopa družbo z omejitvijo, da mora pred-
ložiti 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, dajanje 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-
danjih; imenovanje delavcev s posebnimi
pooblastili.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami in 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-39908

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19749 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa AVTO-MOTO Trbovlje, podjetje za
poučevanje kandidatov za voznike mo-
tornih vozil vseh kategorij, d.o.o., sedež:
Trg Franca Fakina 6, Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/13220/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo deležev in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5520886
Osnovni kapital: 1,748.000 SIT
Ustanovitelj: AVTO-MOTO društvo Tr-

bovlje, Trbovlje, Trg Franca Fakina 6, vstop
22. 7. 1991, vložek 1,744.080 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 4521 Splošna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 8041 Dejavnost voz-
niški šol; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-39909

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19749 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ELEX UNITRADE, mednarodna tr-
govina/financiranje/consulting, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 21, sedež: Dunaj-
ska c. 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/13127/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5517028
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Elektrotehna Elex Interna-

tional trade, p.o., Ljubljana, Dunajska c. 21,
vstop 14. 8. 1991, vložek 223.758 SIT, Ža-
gar Mateja, Ljubljana, Sp. Rudnik, vstop
14. 8. 1991, vložek: 4.143,50 SIT, Žigon
Kristjan-Norbert, Ljubljana, Rožna dolin c.
IV/23, vstop 14. 8. 1991, vložek 24.862 SIT,
Bajželj Janko, Ljubljana, Maistrova 4a,
vstop 15. 5. 1992, vložek 41.436 SIT, Bašin
- Lukšić Tatjana, Ljubljana, Linhartova 3,
vstop 15. 5. 1992, vložek 4.143,50, Begano-
vič Merima, Ljubljana, Angelce Ocepek 17,
vstop 14. 8. 1991, vložek 4.143,50 SIT, Bon-
ča Nataša, Ljubljana, Cesta v Rožno dolino
18, vstop 15. 5. 1992, vložek 4.143,50 SIT,
Bregar Sandra, Kranj, Sp. Besnica 105a,
vstop 14. 8. 1991, vložek 4.143,50 SIT, Bro-
zina Zdravko, Ankaran, Vlahovičeva 50,
vstop 15. 5. 1992, vložek 24.862 SIT, Ce-
glar Zdenka, Ljubljana, Leninov trg 14,
vstop 14. 8. 1991, vložek 4.143,50 SIT, Do-
linšek-Humar Darja, Ljubljana, Kunaverje-
va 14, vstop 15. 5. 1992, vložek 4.143,50
SIT, Fekonja Aleksander, Ljubljana, Tru-
barjeva 75, vstop 14. 8. 1991, vložek
4.143,50 SIT, Fugina Primož, Ljubljana- Čr-
nuče, Mlinska pot 19, vstop 14. 8. 1991,
vložek 124.309,50 SIT, Furlan Tomaž, Ljub-
ljana, Hudovernikova 8, vstop 14. 8. 1991,
vložek 24.862 SIT, Garbajs Sonja, Ljublja-
na, V Murglah 117, vstop 15. 5. 1992, vlo-
žek 4.143,50 SIT, Gorjup Maksimilijan,
Domžale, Levstikova 24, vstop 14. 8. 1991,
vložek 82.873 SIT, Gregorčič Anica, Gro-
suplje, Velična vas 17, vstop 14. 8. 1991,
vložek 4.143,50 SIT, Groznik Cirila, Ljub-
ljana, Rožna dolina, cesta IV/11, vstop 15.
5. 1992, vložek 4.143,50 SIT, Horjak Mar-
jeta, Mengeš, Kersnikova 26, vstop 15. 5.
1992, vložek 4.143,50 SIT, Humar Ana-Ma-
rija, Ljubljana, Kvedrova 7, vstop 14. 8.
1991, vložek 4.143,50 SIT, Jaksetič Bernar-
da, Ljubljana, Jakčeva 5, vstop 14. 8. 1991,
vložek 4.143,50 SIT, Kodeli Nastja, Ljub-
ljana, Streliška 5, vstop 15. 5. 1992, vložek
24.862 SIT, Kokalj Tadeja, Ljubljana, Leni-
nov trg 14, vstop 14. 8. 1991, vložek
4.143,50 SIT, Kopač Marko, Ljubljana- Šen-
tvid, Medno 31a, vstop 14. 8. 1991, vložek
24.862 SIT, Lavriša Magda, Ljubljana- Čr-
nuče, Mlinska pot 18, vstop 14. 8. 1991,
vložek 4.143,50 SIT, Ličina Sabina, Ljub-
ljana, Tržaška 49, vstop 15. 5. 1992, vložek
4.143,50 SIT, Mahne Žarko, Ljubljana, Ko-
manova 15, vstop 14. 8. 1991, vložek
149.172 SIT, Mazi Marjana, Ljubljana, Čr-
na vas 109, vstop 15. 5. 1992, vložek
4.143,50 SIT, Mušič Mojca, Kamnik, Klav-
čičeva 10, vstop 15. 5. 1992, vložek
4.143,50 SIT, Oblak Stanislava, Kranj,
Šiškovo naselje 44, vstop 14. 8. 1991, vlo-
žek 41.436 SIT, Pašaljič Magdalena-Mari-
ja, Ljubljana, Vlahovičeva 39, vstop 14. 8.
1991, vložek 24.862 SIT, Peteh Milena,
Ljubljana, Zaloška 18, vstop 15. 5. 1992,
vložek 4.143,50 SIT, Petrač Leon, Ljublja-
na, V Murglah 67a, vstop 14. 8. 1991, vlo-
žek 165.748 SIT, Pirš Brigita, Litija, Gub-
čeva 2, vstop 15. 5. 1992, vložek 4.143,50
SIT, Pollak Mateja, Ljubljana - Dobrunje,
Cesta 13. julija 40, vstop 14. 8. 1991, vlo-
žek 4.143,50 SIT, Ribič Alenka, Ljubljana,
Glinškova ploščad 19, vstop 14. 8. 1991,

vložek 4.143,50 SIT, Rozman Marjanca,
Ljubljana, Rašiška, vstop 14. 8. 1991, vlo-
žek 4.143,50 SIT, Sever Polonca, Ljublja-
na, Marinkov trg 3, vstop 15. 5. 1992, vlo-
žek 4.143,50 SIT, Sonnenwalt Samo, Ljub-
ljana, Resljeva 36, vstop 14. 8. 1991, vložek
24.862 SIT, Stoschitzky Mojca, Kamnik, Ul.
Matije Blejca 16, vstop 14. 8. 1991, vložek
4.143,50 SIT, Strohmaier Vilijem, Kamnik,
Kovinarska 10a, vstop 14. 8. 1991, vložek
24.862 SIT, Turek Eva, Polhov Gradec 89,
vstop 15. 5. 1992, vložek 4.143,50 SIT, Vo-
deb Marija, Ljubljana, Vlahovičeva 2, vstop
14. 8. 1991, vložek 4.143,50 SIT, Wabra-
Lekše Vera, Ljubljana, Ogrinčeva 23, vstop
15. 5. 1992, vložek 4.143,50 SIT, Zupan
Maruša, Naklo, Ul. Stanka Žagarja 14, vstop
14. 8. 1991, vložek 24.862 SIT, Zvonar Ma-
rija, Ljubljana, Maroltova 5, vstop 14. 8.
1991, vložek 4.143,50 SIT, Šarc Ilonka,
Domžale, Prešernova 30, vstop 14. 8. 1991,
vložek 82.873 SIT, Šinkovec- Glavina An-
dreja, Ljubljana, Neubergerjeva 4, vstop 14.
8. 1991, vložek 4.143,50 SIT, Šinkovec
Marko, Domžale, Bevkova 8, Vir, vstop 14.
8. 1991, vložek 82.873 SIT, Štampfl Anton,
Ljubljana-Črnuče, vstop 15. 5. 1992, vložek
124.309,50 SIT, Šumi Andrijana, Ljublja-
na-Črnuče, vstop 15. 5. 1992, vložek
4.143,50 SIT, in Čebulj Barbara, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 20, vstop 15. 5. 1992,
vložek 24.862 SIT - odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih sprecializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6521 Finančni zakup (leasing); 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-39910

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00031 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu
vpisa DIVIDA, upravljanje investicijskih
skladov, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sve-
ta, uskladitev dejavnosti in predložitev za-
pisnika s temile podatki:

Matična št.: 5841666
Člani nadzornega sveta: Križanič Franci

in Kovač Friderik, izstopila 3. 1. 1995; So-
tošek Iztok in Mikuž Marko, vstopila 3. 1.
1995.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-39911

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/09822 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LOLA, trgovina, turizem in stori-

tve, d.o.o., Domžale, sedež: Savska 38a,
Domžale, pod vložno št. 1/23667/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
dite z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5800536
Skrajšana firma: LOLA, d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica Šme Darinka, Domžale,

Savska 38a, vstop 3. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Šme Francu, ki je bil razrešen
16. 5. 1994.

Rg-39912

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00354 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LJUDSKA UNIVERZA KOČEV-
JE, Zavod za izobraževanje, p.o., sedež:
Trg zbora odposlancev 30, Kočevje, pod
vložno št. 1/00838/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zastopnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5052513
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pečnik Jožica, Kočevje, Trata II/2,
imenovana 12. 9. 1994, kot v.d. direktorja
zastopa zavod brez omejitev.

Rg-39914

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00662 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GOLFTURIST, turizem in rent
agencija, p.o., sedež: Trdinova 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04350/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5111463
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnosti vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
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9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9262 Dejavnosti marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-39915

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01530 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA CONCORDIA,
d.d.,  Ljubljana,  sedež:  Trg  republike  3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25468/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala, dopolnitev in
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5848091
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Korsi-

ka Bojan, Ljubljana, Oslavijska 3, razrešen
28. 3. 1995 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki kot predsednik upravnega od-
bora zastopa družbo brez omejitev, in Dža-
mastagić Brigita, Jesenice, Hrušica 173,
imenovana 28. 3. 1995, ki kot članica uprav-
nega odbora zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čuk Gorazd,
Vresk Marko, Plavec Stanislav, Sedovnik
Milena, Maček Avgust, Slapničar Jasna in
Mihelj Janez, vstopili 28. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Vpiše se skupščinski sklep o povečanju
osnovnega kapitala z dne 28. 3. 1995, in
sicer na 120,000.000 SIT.

Rg-39916

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03441 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa HELIOS, Kemična tovarna Domža-
le, d.o.o., sedež: Ljubljanska 114, Domža-
le, pod vložno št. 1/04472/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5043166
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik, Hafner Matjaž, Škofja Loka, Jego-
rovo predmestje 33, imenovan 29. 5. 1995,
kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Košir Peter, dipl.
ing., razrešen 29. 5. 1995.

Rg-39917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03465 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa IMP TELEKOM, Tovarna teleko-
munikacijskih naprav, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vojkova 58, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5226384
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 2851 Po-

vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 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 proizvodnje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih inštrumen-
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; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-39918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03696 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa Sklad stavbnih zemljišč občine Ko-
čevje, sedež:  Ljubljanska 26, Kočevje,
pod vložno št. 4/00006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5269326
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kovač Brane, razrešen 9. 4. 1995;
zastopnik Starc Anton, Kočevje, Mestni log
II/21, imenovan 10. 4. 1995, kot predsednik
upravnega odbora zastopa sklad neomeje-
no.

Rg-39920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04077 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa KOMPAS HOLIDAYS, turistično
podjetje, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 36,
sedež: Slovenska cesta 36, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10939/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Mihelčič Valentin, izstopil 20. 7. 1995,
Eiselt Vital, vstopil 20. 7. 1995.

Rg-39921

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04140 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa Zdravstveni dom Zagorje ob Savi,
p.o., Cesta zmage 1, sedež:  Cesta zmage
št. 1, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/13224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblastil in naziv zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5063108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sla-

par Danica, Kisovec, Na šahtu 1, razrešena
21. 7. 1995 kot zastopnica in imenovana za
direktorico, ki zastopa zdravstveni dom neo-
mejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov
v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin,
za kar mora pridobiti predhodno soglasje
ustanoviteljice.

Rg-39922

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04225 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SOČA-OPREMA, proizvodnja in
prodaja rehabilitacijskih pripomočkov,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Linhartova 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/14490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5544289
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Modic Mirko, razrešen 1. 8. 1995;
zastopnik Jeglič Peter, Igriška ul. 27, Pre-
serje pri Radomljah, imenovan 1. 8. 1995,
kot v.d. direktorja ne sme brez poprejšnjega
soglasja upravnega odbora sklepati pravnih
poslov ali sprejemati odločitev o ustanav-
ljanju in ukinjanju poslovalnic, o investici-
jah, ki prekoračujejo v posameznem letu
30% osnovnega vložka, o najemnju posojil,
ki presegajo v posameznem letu 15% os-
novnega vložka, ter o spremembah dejav-
nosti. Šteje se, da je soglasje dano, če je
takšna odločitev opredeljena v letnem pro-
gramu družbe.

Rg-39923

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04546 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO, družba za trgovino, finančni
inženiring, razvoj in proizvodnjo, d.o.o.,
Vrhnika, Tržaška c. 28, sedež: Tržaška
28, Vrhnika, pod vložno št. 1/06558/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5316766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovač Friderik, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Pungerčič Olomir, Ljubljana, Do-
linškova ul. 5, imenovan 1. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-39924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko  sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05101z dne 26. 1. 1996  pri  subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA CONCORDIA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25468/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5848091
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana

uprave Stroligo Denis, Ljubljana, Muchar-
jeva 1, in Kobi Staša, Kranj, Britof št. 195,
imenovana 11. 9. 1995, kot člana upravnega
odbora zastopata družbo brez omejitev.

Rg-39926

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05570 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27360/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča GIZ in predložitev zapisnika skupšči-
ne s temile podatki:

Matična št.: 5924600
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO

ZDRUŽENJE IZVOZNIKOV
Skrajšana firma: GIZ IZVOZNIKOV
Pravno org. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
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Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelji: ALPETUR, d.d., Škofja

Loka, Kapucinski trg 8, GOPACK, d.o.o.,
Nova Gorica, Cesta IX. korpusa 96, Indu-
strija plastičnih izdelkov, p.o., Jesenice,
Spodnji Plavž 6b, KLI Logatec, p.o., Lo-
gatec, Lesonit, d.d., Ilirska Bistrica, Niko-
le Tesle 11, LIP Radomlje, p.o., Radomlje,
Pelechova c. 15, LIV Postojna, Postojna,
Industrijska cesta 2, MAKEDONIJA
TABAK, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Klju-
čavničarska 4, MARLES HOLDING, d.d.,
Pekre - Limbuš, Limbuška cesta 2, RT,
d.o.o., Maribor, Meljski dol 1, RUDIS,
p.o., Trbovlje, Trg revolucije 25b, Socius,
d.d., Ljubljana, Tržaška 132, TBP, d.d.,
Lenart v Slovenskih Goricah, Lenart, TIO,
d.o.o., Šentjan, Otiški vrh, in TKO
PRIMAT, p.o., Maribor, Industrijska ulica
22, ki so vstopili 13. 11. 1995, Koplast,
Plastični izdelki, d.o.o., Slovenske Konji-
ce, Tovarniška 2, ISKRA SEMICON, d.d.,
Trbovlje, Gabrsko 12, Motvoz in platno
Grosuplje, p.o., Grosuplje, Taborska cesta
34, in ARCONT, d.o.o., Gornja Radgona,
Ljutomerska 29, ki so vstopili 29. 11. 1995,
DORO, Podjetje za proizvodnjo plastičnih
potrebščin, Izola, Cona mestne industrije,
INDUPLATI, Industrija platnenih izdel-
kov, p.o., Jarše, Domžale, Kamniška cesta
24, Zg. Jarše, LIKO, družba za trgovino,
finančni inženiring, razvoj in proizvodnjo,
d.o.o., Vrhnika, Tržaška 28, Loške tovarne
hladilnikov, p.o., Škofja Loka, Kidričeva
66, ISKRA FERITI, Podjetje za proizvod-
njo feritov in navitih komponent, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 29, Tovarna kos in sr-
pov, d.o.o., Lovrenc na Pohorju, Kovaška
cesta 10, in SIP, strojna industrija, d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini, Dobrteša vas
5, ki so vstopili 4. 12. 1995 – odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Stanič Gojko, Ljubljana, Kraška 12,
imenovan 11. 1. 1996, kot pooblaščenec
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezana s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 726 Druge računalniške dejav-
nosti; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., 8042 Drugo izo-
braževanje; 9111 Dejavnost poslovnih in

delodajalskih združenj; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 921 Filmska in
video dejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejav-
nosti; 9233 Dejavnosti sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-39927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05577 z dne 22. 1. 1996 pod št. vložka
1/27312/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5924634
Firma: WALDORFSKI zasebni vrtec,

Ljubljana
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Ulica Bratov Uča-

kar 66
Ustanoviteljici: Miljević Paula, Ljublja-

na, Rašiška 5, in Lamut Milojka, Ljubljana,
Pot na Drenikov vrh 4, vstopili 24. 11. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lamut Milojka, ki zastopa zavod z
neomejenimi pooblastili, in zastopnica Mi-
ljević Paula, ki kot strokovni vodja prav
tako zastopa zavod z neomejenimi poobla-
stili, imenovana 24. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih izdelkov; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drobno s

knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-39928

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05725 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  SREDNJA  EKONOMSKA  ŠOLA
LJUBLJANA, sedež: Prešernova 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zastopnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084199
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Zajc Gordana, Ljubljana, Črtomi-
rova 21/a, imenovana 1. 4. 1995, kot po-
močnica ravnateljice zastopa šolo v odsot-
nosti ravnateljice brez omejitev.

Rg-39931

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00097 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  KOTIN,  trgovina  in  zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana-Polje, sedež: Novo Po-
lje, Cesta X št. 7, Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/14538/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5543894
Ustanovitelja: Kozlevčar Martin, izstop

10. 1. 1996; Kozlevčar Tomaž, Ljubljana-
Polje, Novo Polje, C. X/7, vstop 27. 11.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kozlevčar Martinu, ki je bil raz-
rešen 10. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij  in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblek; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvod-
nja obutve; 25130 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4066 Št. 55 – 11. IX. 1997

na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52430 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no 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 Popravila obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52740 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; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-39932

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00182 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa EVENTUS, trgovina, storitve, sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Djakovičeva
11, sedež: Djakovičeva 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07572/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5839319
Firma. EVENTUS, trgovina, storitve,

svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Janežiče-
va 5

Sedež: Ljubljana, Janežičeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jenko Suzana, Lampič Bo-

žič Vojka in Paternoster Nataša Ksenija, iz-
stopile 14. 4. 1994; Pišek Branko, Ljublja-
na; Janežičeva 5, vstopil 14. 4. 1994, vložil:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Paternoster Nataša Ksenija, razre-
šena 14. 4. 1994; direktor Pišek Branko,
imenovan 14. 4. 1994, zastopa družbo neo-
mejeno.

Rg-39934

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04113 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d.,  Ljubljana,  sedež:  Dunajska  cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in zastop-
nikov, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Firma: POSLOVNI SISTEM MERCA-

TOR, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR, d.d.
Osnovni kapital: 34,718,400.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnika Mastnak Anton in Žekar Jelka, raz-
rešena 30. 5. 1995; zastopnik Pregl Kazimir
Živko, Ljubljana, Rimska 16, ki od 30. 5.
1995 zastopa družbo z omejitvijo, da mora
kot predsednik poslovodnega odbora prido-
biti soglasje nadzornega sveta za naslednje
posle: nabavo ali prodajo osnovnih sredstev

(materialne naložbe), katerih vrednost pre-
sega 50 milijonov tolarjev in ni predvidena
v letnem planu; ustanavljanje in ukinjanje
družb doma in v tujini in podružnic v tujini,
nakup delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo;
najetje in dajanje kreditov in poroštev nad
enim letom; zastopnik Klemenčič Alojz,
Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 55, ki od
30. 5. 1995 zastopa družbo z omejitvijo, da
mora kot namestnik predsednika poslovod-
nega odbora pridobiti soglasje nadzornega
sveta za naslednje posle: nabavo ali prodajo
osnovnih sredstev (materialne naložbe), ka-
terih vrednost presega 50 milijonov tolarjev
in ni predvidena v letnem planu; ustanavlja-
nje in ukinjanje družb doma in v tujini in
podružnic v tujini, nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; najetje in dajanje kredi-
tov in poroštev nad enim letom; zastopnik
Prvinšek Franc, Ljubljana; Jelovškova 1, ki
od 30. 5. 1995 kot podpredsednik poslovod-
nega odbora za trženje zastopa družbo po
pooblastilu predsednika poslovodnega od-
bora s svojega delovnega področja; zastop-
nik Brglez Pavel, Ljubljana, Potokarjeva 61,
imenovan 30. 5. 1995, kot podpredsednik
poslovodnega odbora za razvoj trgovine za-
stopa družbo po pooblastilu predsednika po-
slovodnega odbora s svojega delovnega po-
dročja; zastopnik Mozetič Dragan, Nova
Gorica, Sončna ulica 5, imenovan 30. 5.
1995, kot podpredsednik poslovodnega od-
bora za industrijo, kmetijstvo in storitve za-
stopa družbo po pooblastilu predsednika po-
slovodnega odbora s svojega delovnega po-
dročja; zastopnik Marinšek Mitja, Ljublja-
na; Pod Jelšami 38, imenovan 30. 5. 1995,
kot podpredsednik poslovodnega odbora za
ekonomske odnose s tujino zastopa družbo
po pooblastilu predsednika poslovodnega
odbora s svojega delovnega področja; za-
stopnica Germ-Metlika Enrika, Ljubljana,
Kersnikova 10, imenovana 30. 5. 1995, kot
podpredsednica poslovodnega odbora za in-
formatiko zastopa družbo po pooblastilu
predsednika poslovodnega odbora s svojega
delovnega področja.

Člani nadzornega sveta: Cvetek Jože,
Čok Vojko, Goslar Miran, Jankovič Zoran,
Mavko Kazimir, Orel Rajmund, Prijatelj Ja-
nez, Puharič Krešo, Tomanič Franc, Toš Ni-
ko in Winkler Ivan, vstopili 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 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, odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 73102

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov, kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-39935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00591 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.,
sedež: Dunajska cesta 107, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02785/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
6,887,870.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 3,443,940.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Dunajska 22, vložil: 3,443,940.000 SIT,
MERCATOR - SORA, Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Žiri, z.o.o., Žiri, Trg osvobodi-
tve 1, vložil 36,810.000 SIT, MERCATOR
- Kmetijska zadruga Cerknica, z.o.o., Cerk-
nica, Cesta 4. maja 50, vložila 12,030.000
SIT, in Mercator - Kmetijska zadruga Treb-
nje, z.o.o., Trebnje, Baragov trg 3, vložila
21,650.000 SIT, vstopili 5. 12. 1989, Mer-
cator - Kmetijsko gozdarska zadruga Ribni-
ca, z.o.o., Ribnica, Šeškova 15, vložila
11,420.000 SIT, Mercator - Kmetijska za-
druga Velike Lašče, z.o.o., Velike Lašče 53,
vložila 13,280.000 SIT, Mercator - Kmetij-
ska zadruga Dobrepolje, z.o.o., Videm - Do-
brepolje, Videm 36, vložila 4,190.000 SIT,
Mercator - Kmetijska zadruga Stična, z.o.o.,
Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 17,
vložila 12,680.000 SIT, Mercator - Kmetij-
ska zadruga Litija, z.o.o., Litija, Valvazor-
jev trg 3, vložila 13,270.000 SIT, Mercator
- Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Črno-
melj, Kolodvorska 39, vložila 18,000.000
SIT, Mercator - Kmetijska zadruga Loga-
tec, z.o.o., Logatec, Tovarniška cesta 3, vlo-
žila 16,930.000 SIT, Mercator - Zgornjesa-
vinjska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o.,
Mozirje, Cesta na Lepo njivo 4, vložila
31,690.000 SIT, Mercator - Kmetijska za-
druga Metlika, z.o.o., Metlika, Trg svobode
3, vložila 29,210.000 SIT, Mercator - Kmeč-
ka zadruga Sevnica, z.o.o., Sevnica, Savska
cesta 20/b, vložila 10,490.000 SIT, in Mer-
cator - Rožnik, poslovne in proizvodne sto-
ritve, d.d., Ljubljana, Dunajska 105, vložil
3,130.000 SIT, vstopili 5. 12. 1989, 63.193
fizičnih oseb po priloženem spisku, vložile
20,663,620.000 SIT vstopile 30. 5. 1995,
Mercator - Kmetijska zadruga Krka, kme-
tijstvo, trgovina, proizvodnja, storitve,
z.o.o., Novo mesto, Cesta komandanta Sta-
neta 10, vložila 44,250.000 SIT, vstopila 5.
12. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo;
Mercator - Agrokombinat Krško, d.o.o., Po-
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slovni sistem Mercator, d.d., Mercator - KZ
Krka, TZO Suha Krajina, n.sub.o., Merca-
tor - Preskrba, d.o.o., Mercator - Blagovni
center, d.d., Mercator - Cibes, d.o.o., Mer-
cator - Degro, d.o.o., Mercator - Nebotič-
nik, d.o.o., Mercator - Dolomiti, d.d., Mer-
cator - Emba, d.o.o., Mercator - Eta, d.o.o.,
Mercator - Golovec, d.d., Mercator - Gra-
dišče, Trebnje, d.d., Mercator - Grmada,
Ljubljana, d.d., Mercator - Hotel Ilirija,
Ljubljana, d.o.o., Mercator - Sremič, d.o.o.,
Mercator - Izbira Kranj. d.o.o., Mercator
Mip Ptuj, d.o.o., Mercator - Jelka Ribnica,
d.d., Mercator - Kmetijsko gozdarstvo Ko-
čevje, d.o.o., Mercator - Konditor, d.o.o.,
Mercator - Kmetijsktvo Kranj, d.o.o., Mer-
cator - Mednarodna trgovina, d.d., Mercator
- MESO-IZDELKI, Škofja Loka, d.o.o.,
Mercator - Mlekarna Kranj, d.o.o., Merca-
tor - Modna hiša, d.o.o., Mercator - Nanos,
d.d., Postojna, Mercator - Ograd, d.o.o.,
Mercator - Pekarna Grosuplje, d.o.o., Mer-
cator - Potrošnik, d.o.o.. Mercator - Preskr-
ba, Tržič, d.d., Mercator - Rudar, d.o.o.,
Mercator - Sevnica, d.o.o., Mercator - Sadje
zelenjava, d.o.o., Mercator - Savica, Ljub-
ljana, d.d., Mercator - Sloga, Gornja Radgo-
na, d.o.o., Mercator - Spectrum, d.o.o., Mer-
cator - Standard, d.o.o., Mercator - STP
Hrastnik, d.o.o., Mercator - STP Metlika,
d.o.o., Mercator - Tovarna olja “Oljarica”
Kranj, d.o.o., Mercator - Trgoavto, d.o.o.,
Koper, Mercator - Trgopromet Kočevje,
d.d., Mercator  - Univerzal, Lendava, d.o.o.,
Mercator - Zarja, Ormož, d.o.o., Mercator -
Optima, d.o.o., Mercator - KZ Krka, TOZD
Brazda, Agroservis - Kmetijstvo, n.sub.o.,
Novo mesto, in Mercator - KZ Krka, TOZD
Krmila, n.sub.o., izstopili 30. 5. 1995.

Rg-39936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01474 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  HEDO,  podjetje  za  opravljanje
osebnih, svetovalnih in komercialnih sto-
ritev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska
37, Ljubljana, pod vložno št. 1/03665/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matilčna št.: 5310636
Firma: ARS PONTIS, podjetje za izo-

braževalne, komercialne in osebne stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: ARS PONTIS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisarniškimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno

v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 62486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 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; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov, kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-39939

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01654 z dne 17. 3. 1994 pod št. vložka
1/20784/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Firma: AMERICAN IMPORT - EX-
PORT D&M, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Radomlje, Pod Hribom 1, Po-
družnica OSMINKA, Ljubljana, Gra-
diška 12b

Skrajšana firma: AMERICAN IMPORT
- EXPORT D&M, d.o.o., Radomlje, po-
družnica OSMINKA, Ljubljana, Gra-
daška 12b

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Gradaška 12b
Ustanovitelj: AMERICAN IMPORT -

EXPORT, Radomlje, Pod hribom 1, vstop
8. 3. 1994, odgovornost: vpisan kot ustano-
vitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Mitja, Radomlje, Pod hri-
bom 1, imenovan 8. 3. 1994, zastopa in
predstavlja podružnico kot njen poslovodja
brez omejitev do višine 500.000 SIT, nad
tem zneskom pa potrebuje soglasje direk-
torja - poslovodje družbe.

Dejavnost podružnice se glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; komercialni posli pri ure-
sničevanju prometa blaga in storitev ter dru-
ge neomenjene storitve na področju prome-
ta; zastopanje in posredovanje v prometu

blaga in storitev ter agencijski in konsigna-
cijski posli; prevoz blaga v cestnem prome-
tu; kooperacijski posli v sodelovanju z dru-
gimi podjetji in obrtniki; izdelovanje pred-
metov in pripomočkov za krojenje v mod-
nem šiviljstvu in krojaštvu ter uvajanje in
izobraževanje na področju krojenja in šiva-
nja; organiziranje in izvajanje predstavitev
in seminarjev na področju krojenja in šiva-
nja; storitve modnega oblikovanja; storitve
reklame in ekonomske propagande; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve, poslovne in knjigovodske storitve; iz-
delovanje in popravila tekstilnih proizvo-
dov; proizvodnja in predelava kemijskih,
plastičnih, tekstilnih, kovinskih in gumija-
stih proizvodov oziroma izdelkov ter prede-
lava kavčuka; servisne storitve za vzdrže-
vanje domače in uvožene opreme; turistične
in gostinske storitve; posredovanje v pro-
metu z nepremičninami in premičninami;
založniška dejavnost; zastopanje tujih part-
nerjev iz vseh gospodarskih dejavnosti;
mednarodna špedicija.

Rg-39947

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08503 z dne 9. 3. 1996 pri subjektu vpisa
TERMOPLAST, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, sedež: Rusjanov trg 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22412/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5743249
Osnovni kapital: 1,525.300 SIT
Ustanovitelj: Škarja Stane, Ljubljana,

Rusjanov trg 3, vstop 24. 3. 1993, vložek
1,525.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39949

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08599 z dne 22. 2. 1995 pri subjektu
vpisa PROFILA, podjetje za inženiring in
trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ažma-
nova 38, Ljubljana,  pod vložno št.
1/23891/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824460
Firma: PROFILA, podjetje za inženi-

ring in trženje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
2

Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,649.011,10 SIT
Ustanovitelj: Novak Andrej, Ljubljana,

Ažmanova 38, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,649.011,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost podjetja: gradbeni inženiring;
finančni inženiring; izvajanje gradbenih del
(visoke in nizke gradnje); obrtna in završna
dela v gradbeništvu; izdelava projektov in
prototipov elektronskih naprav in sistemov
ter njihova prodaja in servisiranje; proizvod-
nja izdelkov iz lesa, kovin, plastičnih mas,
usnja in tekstila; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok; trgovina z motornimi vozi-
li, njihovimi rezervnimi deli in opremo; tr-
govina na debelo v tranzitu; zastopniški,
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posredniški in komisijski posli v prometu
blaga in storitev; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; storitve turističnih ura-
dov in agencij; gostinske in prehrambene
storitve ter storitve nastanitve; storitve me-
njalnice; knjigovodske storitve; videoigre,
fliperji in podobni igralni aparati in avto-
mati ter igre na srečo (brez denarnih dobit-
kov); posredovanje in promet z nepremični-
nami; organizacija in izvajanje sejemskih
prireditev; špediterske storitve; organizaci-
ja in izvajanje tečajev, seminarjev in drugih
oblik izobraževanja; izposoja motornih vo-
zil.

Rg-39950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08628 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SEMAKO, podjetje za elektro na-
peljave, servis, trgovino, kooperacijo,
uvoz in inženiring, d.o.o., Miklavičeva 8,
Borovnica, sedež: Miklavičeva 8, Borov-
nica, pod vložno št. 1/06577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5578442
Firma:  SEMAKO,  Marjan  Plevnik,

k.d., podjetje za elektro napeljave, servis,
trgovino in inženiring

Skrajšana  firma:  SEMAKO,  Marjan
Plevnik, k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Plevnik Marijan in Plev-

nik Darja, oba iz Borovnice, Miklavičeva 8,
vstopila 28. 3. 1990, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-39952

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08637 z dne 9. 3. 1996 pri subjektu
vpisa FRST - TRADE, finančno-računo-
vodske storitve in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Poklukarjeva 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in deležev ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5555710
Firma: FST Težak M&B, Finančne sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelja: Težak Metka, vstopila 26.

11. 1992 in Težak Branko Silvester, vstopil
9. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Poklukarjeva
4, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Rg-39953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08674 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VIWORA, podjetje za vodenje knji-
govodskih in računovodskih del, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kamniška 20/a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5592674
Firma: VIWORA-GAŠPERŠIČ, stori-

tveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: VIWORA-GAŠPER-

ŠIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Wohinz Vida, Ljubljana,

Kamniška 20/a, vložila 4.320 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, ter Gašperšič Romana
in Gašperšič Mitja, oba iz Ljubljane, Jakši-
čeva 21, vložila po 1.840 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem – vsi
vstopili 13. 2. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gašperšič Romana, imenovana 13. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev, in Wo-
hinz Vida, razrešena 13. 2. 1996 kot direk-
torica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-39954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08759 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
PINO, Gradbeni inženiring, d.o.o., Litija,
sedež: Jerebova 1a, Litija, pod vložno št.
1/09255/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5432049
Dejavnost družbe: gradbeni inženiring s

področja: projektiranje visokih in nizkih
gradenj z urbanističnim oblikovanjem oko-
lja, izvedbe investicijskih del visoke in niz-
ke gradnje z zaključnimi obrtniškimi deli,
vse vrste strojnih in klimatskih instalacij,
vse vrste elektroinstalacij šibkega in jakega
toka, varstvo okolja, izdelava investicijskih
programov, strokovno vodenje in svetova-
nje ter nadzor pri izvajanju instalacij, zasto-
panje, posredovanje in sodne cenitve; stori-
tve: fotokopiranje, razmnoževanje, kopira-
nje načrtov, geodetske storitve, gostinske in
prehrambene storitve ter storitve nastani-
tve, opravljanje intelektualnih storitev,
opravljanje finančno računovodskih stori-
tev, rastavljanje in prodaja umetniških del
ter organizacija prireditev, pečarstvo, in-
strukcije za osnovno in sredno šolo, leasing
izdelkov za gostinske in prehrambene stori-
tve, trgovinske storitve; trgovina na debelo
in drobno z živili in neživili vseh trgovskih
strok; posredovanje, zastopanje in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; sveto-
valni inženiring: opravljanje predhodnih del,

izdelovanje investicijskih programov, izde-
lovanje tehnične dokumentacije, kot je iz-
delava idejnih projektov, projektov za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, projektov
za izvedbo, projektov izvedenih del za vse
vrste objektov visokih in nizkih gradenj v
obsegu arhitekture, statika, elektro in stroj-
ne instalacije zunanje ureditve, tehnološki
projekt, projekti notranje opreme, projekti
etažne lastnine; kontrola tehnične dokumen-
tacije; strokovno tehnični nadzor; prostor-
sko in urbanistično planiranje in projektira-
nje; vknjižbe etažne lastnine; računalniške
storitve na področju tehničnih aplikacij; sve-
tovanje, posredovanje in zastopanje v pro-
metu z nepremičninami.

Rg-39957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11429 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ALMARK, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kolesarska 1, Ljubljana, sedež: Kolesar-
ska 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/13720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5535140
Firma: ALMARK, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelji: Zajec Aleš, vstopil 25. 11.

1991, vložil 10.000 SIT, Zajec Avguštin,
vstopil 1. 3. 1993, vložil 1,298.000 SIT, in
Zajec Marjeta, vstopila 23. 5. 1993, vložila
300.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Kolesarska 1,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost podjetja se dopolni z nasled-
njimi dejavnostmi: proizvodnja končnih le-
senih izdelkov; proizvodnja lesenega pohiš-
tva; proizvodnja drugih končnih lesenih iz-
delkov; proizvodnja lesene embalaže; pro-
izvodnja lesenih stavbnih elementov;
proizvodnja galanterije iz lesa in plute; ko-
vinsko-predelovalna dejavnost; izdelava
raznovrstnih kovinskih izdelkov; storitve
kovinskopredelovalne obrti gospo-
dinjstvom; izdelava in popravila lesenih
predmetov; proizvodnja zgotovljenih tek-
stilnih izdelkov; proizvodnja tekstilne kon-
fekcije; proizvodnja težke konfekcije; pro-
izvodnja drugih tekstilnih izdelkov; pro-
izvodnja prekrival za pod; proizvodnja neo-
menjenih tekstilnih izdelkov.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina z ži-
vilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z neživilskimi proizvodi na debelo; kovin-
sko in elektrotehnično blago; kurivo in grad-
beni material; kovinsko in elektrotehnično
blago; zunanja trgovina; zunanja trgovina z
živilskimi proizvodi; zunanja trgovina z ne-
živilskimi proizvodi; druga trgovina z me-
šanim blagom; trgovina z mešanim blagom
na debelo; gostinstvo; gostinske storitve pre-
hrane; druge storitve prehrane; druge go-
stinske storitve; turistično posredovanje; tu-
ristične agencije; instalacijska in završna de-
la v gradbeništvu; napeljava in popravila
gradbenih instalacij; završna in obrtna dela
v gradbeništvu; prevoz potnikov v cestnem
prometu; prevoz blaga v cestnem prometu;
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storitve v cestnem prometu; storitve na po-
dročju prometa; komercialni posli pri izva-
janju funkcije prometa blaga in storitev;
neomenjene storitve na področju prometa;
druge neomenjene storitve; proizvodnja
končnih lesenih izdelkov; proizvodnja lese-
nega pohištva; proizvodnja drugih končnih
lesenih izdelkov; proizvodnja lesene emba-
laže; proizvodnja lesenih stavbnih elemen-
tov; proizvodnja galanterije iz lesa in plute;
kovinsko-predelovalna dejavnost; izdelava
raznovrstnih kovinskih izdelkov; storitve
kovinskopredelovalne obrti gospo-
dinjstvom; izdelava in popravila lesenih
predmetov; proizvodnja zgotovljenih tek-
stilnih izdelkov; proizvodnja tekstilne kon-
fekcije; proizvodnja težke konfekcije; pro-
izvodnja drugih tekstilnih izdelkov; pro-
izvodnja prekrival za pod; proizvodnja neo-
menjenih tekstilnih izdelkov.

Rg-39963

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12214 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CHICO, podjetje za trgovanje, po-
sredništvo in proizvodnjo, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kolajbova 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5574480
Osnovni kapital: 1,639.822 SIT
Ustanovitelja: Rakonič Igor, Ljubljana,

Kolajbova 7, vstop 17. 12. 1992, vložek
1,639.822 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fortuna Izidor, izstop 31. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Fortuna Izidorju, ki je bil razre-
šen 31. 5. 1994.

Rg-39968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14642 z dne  9. 3. 1996 pri subjektu vpisa
BINDWEED SOUNDVISION, Podjetje za
filmsko, video in avdio produkcijo ter di-
stribucijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gubče-
ve brigade 70, Ljubljana, pod vložno št.
1/17967/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5606578
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4.

Rg-39973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15983 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa NEUBER LJUBLJANA, d.o.o., trgovi-
na s kemičnimi produkti, sedež: Tržaška
132, Ljubljana, pod vložno št. 1/24846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5810272
Osnovni kapital: 10,327.500 SIT
Ustanovitelj: NEUBER GMBH, Wien,

Bruckengasse 1, vstop 30. 8. 1993, vložek
10,327.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39974

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

94/15990 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa DOMEX - UNIX, inženiring, d.o.o.,
Sp. Pirnice 20g, Medvode, sedež: Spodnje
Pirniče 20g, Medvode, pod vložno št.
1/11570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5475511
Firma: FMP, inženiring, d.o.o., Med-

vode
Skrajšana firma: FMP, d.o.o., Medvode
Osnovni kapital: 1,554.350 SIT
Ustanovitelji: Planovšek Franc, vložil

1,165.700 SIT, Planovšek Marjeta Marija,
vložila 155.460 SIT, Planovšek Miha-Gre-
gor, vložil 155.460 SIT, in Subotić Bar-
bara, vložila 77.730 SIT, vsi iz Medvod,
Spodnje Pirniče 20g, vstopili 26. 6. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo; DOMEX
ELEKTRONIKA, d.o.o., izstopila 31. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Planovšek Franc, imenovan 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih inštrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 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; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, 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 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, TV aparati; 5144 Tr-
govina 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 debe-
lo 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-
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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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 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.; 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.; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniški in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39984

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16115 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa REZ, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, Logatec, d.o.o., sedež: Tržaška 87,
Logatec, pod vložno št. 1/09721/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5436133
Sedež: Logatec, Jačka 41
Osnovni kapital: 1,855.049 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Nikola, Logatec,

Jačkova 41, vstop 5. 11. 1990, vložek
1,855.049 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-39985

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16130 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TECHNICAL OFFICE KLUN, teh-
nični biro, Ljubljana, Ulica Bratov Mar-
tinec 16, sedež: Ulica Bratov Martinec 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17142/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5594383
Firma: TECHNICAL OFFICE KLUN,

podjetje za projektiranje, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,547.715 SIT
Ustanovitelj: Klun Mihael, Ljubljana,

Scopolijeva 53, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,547.716 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 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; 2851 Površinska ob-

delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 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; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 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; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmljenje; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
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ziranih prodajalnah; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-39993

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18396 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EGMONT, distribucija, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade
74, sedež: Gubčeve brigade 74, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21180/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5700264
Osnovni kapital: 15,356.000 SIT
Ustanovitelja: Vizjak Matjaž, Ljubljana,

Pod Vrbami 39, vložil 153.560 SIT, in
EGMONT INTERNATIONAL HOLDING,
Keben Københaven, Vognmagergade 11,
DK-1148, vložil 15,202.440 SIT – vstopila
17. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Schaschl Johannes Walter, Ferlach, Tratter,
razrešen 10. 12. 1994, kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo z
naslednjimi omejitvami: predhodno pisno
soglasje skupščine potrebuje za naslednje
poslovne odločitve: pridobivanje, odtujitev,
obrememnitev nepremičnin ali drugih os-
novnih sredstev, če to ni opredeljeno v raz-
vojnem planu; sprejemanje investicijskih
odločitev ali pogodb, če gre za vrednost,
večjo od 150.000 ATS tolarske protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije;
prevzemanje poroštva, dajanje ali najemanje
posojil, ki presegajo 120.000 ATS tolarske
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije; sklepanje zakupnih pogodb gle-
de lastnih ali tujih sredstev ter pogodb ali
drugih aktov o sodelovanju s poslovnimi
partnerji, če bi trajanje posla presegalo eno
leto; sklepanje pravnih poslov, katerih vred-
nost presega 120.000 ATS tolarske proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije. Pravno veljavni so akti, ki jih podpiše
poleg direktorja še en pooblaščenec; Vizjak
Matjaž, razrešen 10. 12. 1994, kot zastop-
nik in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 2211 Iz-
dajanje 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;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne stortive; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drobno

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Rg-39994

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19155 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LAMBDA TRADE, proizvodno, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Mengeš, Pre-
lovškova,  n.h.,  sedež:  Prelovškova  n.h.,
Mengeš, pod vložno št.: 1/07015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev in osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5377412
Osnovni kapital: 3,694.500 SIT
Ustanovitelja: Dornik Davor, Ljubljana,

Polje 16, vložil 36.945,20 SIT in Dornik
Igor, Mengeš, Prelovškova n.h., vložil
3,657.554,80 SIT - vstopila 24. 4. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in po-
lirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-39995

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19931 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa DEBORAH, d.o.o., podjetje za pro-
met in storitve, Dolina 11, Brezovica pri
Ljubljani, sedež: Dolina 11, Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/24195/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792100
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT

Ustanovitelja: Simonetti Francesco, Pal-
ma Campania, Via Sediari 52, in Liljana
Šuen, Brezovica, Dolina 11, vstopila 7. 7.
1993, vložila po 800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 602 Drug kopenski promet; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opremem v najem; 744 Eko-
nomska propaganda.

Rg-39998

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19954 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SPECTRUM, podjetje za trgovino,
d.o.o., Trzin, sedež: Mengeška 61, Trzin,
pod vložno št. 1/21564/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857899
Osnovni kapital: 1,682.102 SIT
Ustanovitelja: Križman Andrej, vstopil

21. 12. 1992, vložil 706.402 SIT, in Križ-
man Andreja, vstopila 28. 12. 1994, vložila
975.700 SIT, oba iz Trzina, Mengeška c.
53A, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Križ-
man Andrej, razrešen 28. 12. 1994 kot di-
rektor in imenovan za prokurista, in direk-
torica Križman Andreja, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4532 Izolacijska 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; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rudnin, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa, gradbenega materiala; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedlinim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
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na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, steklom,
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 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-40000

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19977 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MONDIAL CASA, podjetje za med-
narodno trgovino, d.o.o., Zaloška cesta
149, Ljubljana, sedež: Zaloška cesta 149,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783089
Firma: MONDIAL CASA, podjetje za

mednarodno trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Massimo Maram in Maz-

zucato Sonia, oba iz Torregie, Padova, Itali-
ja, Via Liviana 40, vstopila 7. 4. 1993, vlo-
žila po 675.000 SIT, ter Šimetič Franko,
Rovinj, Garibaldi 13, vstopil 27. 12. 1994,

vložil 150.000 SIT - odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Massimo Maram in zastopnica Mazzu-
cato Sonia, razrešena 27. 12. 1994; direkto-
rica Vadlja Dušica, Ljubljana, Chengdujska
30, ki zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kurist Šimetić Franko, imenovana 27. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 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; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z

drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo  z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 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; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-40002

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19983 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GRAHEK, izdelava reklamnih arti-
kov; sitotisk in tampotisk, d.o.o., Ljublja-
na, Ilirska 15, sedež: Ilirska 15, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02746/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala in zastopnika, spremem-
ba in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5300827
Firma: GRAHEK, izdelava reklamnih

artikov, sitotisk in tampotisk, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Grahek Borut, Stahovica,

Brezje nad Kamnikom 37, in Grahek Danje-
la, Šmarje pri Kopru, Gažon 51, vstopila 30.
10. 1989, vložila po 5,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gra-
hek Danjela, razrešena 27. 12. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in zastopnik
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Grahek Borut, ki od 27. 12. 1994 zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torice.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higi-
enskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za avto-
mobile; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, pro-
filov in cevi iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2524
Proizvodnja druge tehnične keramike; 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
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.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-

lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 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; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420

Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40004

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20006 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa S 2010 G, podjetje za trgovino in
storitve, Obrtniška 13, Grosuplje, d.o.o.,
sedež: Obrtniška 13, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/22469/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5753457
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelji: Anžič Cilka, vstopila 5. 4.

1993, vložila 504.900 SIT, Anžič Franc,
vstopil 5. 4. 1993, vložil 520.200 SIT, in
Anžič Helena, vstopila 23. 12. 1994, vložila
504.900 SIT, vsi iz Grosuplja, Obrtniška
13, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica, Anžič Helena, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 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 ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja 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 krmljenje 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.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
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tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih inštrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 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; 4531 Električne instalacije; 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;
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
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo  z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-40005

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20008 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ASTER, družba za učinkovite raču-
nalniške rešitve, d.o.o., Nade Ovčakove 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02636/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5327130
Firma: ASTER, družba za učinkovite

računalniške rešitve, d.o.o., Ljubljana,
Nade Ovčakove 1

Skrajšana firma: ASTER, učinkovite ra-
čunalniške rešitve, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Jure, Ljubljana, Tr-

novski pristan 6, vložil 1,125.000 SIT, Čer-
ne Alojz, Ljubljana, Rjava cesta 2a, vložil
860.100 SIT, Hočevar Tomaž, Ljubljana,
Trnovski pristan 10, vložil 860.100 SIT, Kr-
nec Henrik, Ljubljana, Trnovska ulica 2,
vložil 2,033.025 SIT, Reinhardt Robert,
Ljubljana, Glinškova ploščad 11, vložil
2,033.025 SIT, in Jerman Franc, Hrastnik,
Naselje A. Kaple 17, vložil 150.000 SIT,
vstopili 27. 10. 1989, ter ASTER, d.o.o.
(lastni delež družbe), Ljubljana, Nade Ov-
čakove 1, vložil 438.750 SIT, vstopil 25. 1.
1995 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor, Moškon Stanislav, razrešen 25. 1. 1995;
direktor Reinhardt Robert, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in Černe Alojz, ki zastopa
družbo v okviru družbene pogodbe kot pred-
sednik skupščine, imenovana 27. 10. 1989.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 322 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih inštrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmljenje; 333 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmljenje; 4531
Električne inštalacije; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 642 Telekomu-
nikacije; 652 Drugo finančno posredništvo;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
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me v najem, d.n.; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost.

Rg-40009

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20293 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BODOČNOST, življenjsko svetova-
nje, d.o.o., Grosuplje, sedež: Veliko Mla-
čevo  76,  Grosuplje,  pod  vložno  št.
1/05983/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5880122
Firma: PER MIZ, družba za storitve in

trgovino, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma:  PER MIZ, d.o.o., Gro-

suplje
Sedež: Grosuplje, Veselova cesta III 14
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelja: Kraigher Bojan, izstopil

27. 12. 1994; Perme Boštjan, Grosuplje,
Veselova III 14, vstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 1,574.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kraigher Bojan, razrešen 27. 12. 1994;
direktorja Perme Boštjan in Perme Jožef,
oba iz Grosuplja, Veselova III 14, imenova-
na 27. 12. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega

pohištva; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-40011

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00047 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LINDE, mednarodne poslovne ak-
tivnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Robova
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/03608/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in osnovnega kapitala, spre-

membo in uskladitev dejavnosti, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo naslova ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5308887
Sedež: Ljubljana, Železna 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sterle Igor, Ljubljana, Mal-

narjeva 46, vstop 24. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sterle Igor, imenovan 24. 11. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-40013

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00437 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ZASAVC, podjetje za založništvo,
marketing in trgovino, Cesta zmage 33,
Zagorje ob Savi, sedež: Cesta zmage 33,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/15461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5582989
Firma: ZASAVC, d.o.o., podjetje za za-

ložništvo, marketing in trgovino, Cesta
20. julija 2/c, Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: ZASAVC, d.o.o.
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta 20. juli-

ja 2/c.

Rg-40014

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00456 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INTEGRA, d.o.o., inženiring, trgo-
vina, zastopanje, proizvodnja, marketing,
Ljubljana, Malči Beličeve 133, sedež: Mal-
či Beličeve 133, Ljubljana, pod vložno št.
1/04497/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5322723
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 361 Proizvod-
nja pohištva; 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.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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 proizvodi; 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; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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-
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naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravila obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravila električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge dejavnosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-40022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00581 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
DARIOŠ, d.o.o., podjetje za organizacijo
transporta in trgovine, Letališka 33,
Ljubljana, sedež: Letališka 33, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19414/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in firme ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5633486
Firma: DARIOŠ, d.o.o., podjetje za or-

ganizacijo transporta, špedicijo in trgo-
vino, Letališka 16, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 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-
mo, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim 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; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-40027

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00610 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu
vpisa Glaxo Wellcome Export Ltd.,
Greenford, Podružnica Ljubljana, sedež:
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25866/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5848202
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 511 Po-

sredništvo; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja.

Rg-40031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00675 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ASPIRO SOFTWARE, Programska
oprema in računalniški inženiring, d.o.o.,
Linhartova 62a, Ljubljana, sedež: Linhar-
tova 62a, Ljubljana, pod vložno št.
1/16436/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5833906
Ustanovitelji: Gramc Roman, izstopil

24. 1. 1995; Skok Boštjan, vstopil 9. 1. 1995,
vložil 1,206.400 SIT, in Jakop Majda, vsto-
pila 29. 5. 1995, vložila 301.600 SIT, oba iz
Ljubljane, Pot na Rakovo jelšo 64, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Jakop Majda, imenovana 29. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Sve-
tovanje 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 računalniških strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-40034

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00698 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa JOLLY - S, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino živilskega in neživil-
skega blaga, lesenih izdelkov, kooperaci-
jo, zastopanje, posredništvo in ..., sedež:
Staje 8, Ig pri Ljubljani, pod vložno št.
1/20033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo skrajšane firme in os-
novnega kapitala ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672716
Skrajšana firma: JOLLY - S, d. o.o., Ig

pri Ljubljani
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih izdel-
kov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne instalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
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kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, naparavami za ogrevanje; 5211 Tr-
govina 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; 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; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igačami, otroško opremo; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje.

Rg-40036

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00706 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MANDAT, podjetje za svetovanje,
posredovanje in zastopstvo d.o.o., Ljub-
ljana, Streliška 12a, sedež: Streliška 12A,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03462/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v k.d., spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5329027
Firma: Mandat – Stružnik, realitetna

pisarna, k.d.
Skrajšana firma: Mandat – Stružnik,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 53.000 SIT
Ustanovitelji: Stružnik Duška, Kranj,

Sorška 24, vstop 29. 10. 1990, vložek 3.000
SIT, odgovarja s svojim premoženjem; Jic-
ha Tomaž, izstop 1. 9. 1995; Zaplotnik Ma-

rija, Kranj, Gorenjskega odreda 16, vstop
13. 2. 1995, vložek 50.000 SIT, ne odgovar-
ja; I. T. R., d.o.o., Ljubljana, izstop 1. 9.
1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Za-
plotnik Hugo, Kranj, Gorenjskega odreda
16, razrešen 13. 2. 1995 kot direktor in ime-
novan za prokurista, in družbenica Stružnik
Duška, imenovana 29. 10. 1990, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40037

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00743 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
CPI, cestno prometni inženiring, d.o.o.,
sedež: Miklošičeva 17, Domžale, pod vlož-
no št. 1/07243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5391695
Sedež: Domžale, Breznikova 55, Ihan.

Rg-40038

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00748 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa DIGI, podjetje za vzdrževanje, pro-
dajo in proizvodnjo računalniške opre-
me, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15750/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5572924
Sedež: Ljubljana, Dunajska 47
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvod-
nja elektronik, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, te-
lefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmljenje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4531 Električne instalacije; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo za električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
713 Dajanje pisrniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-40039

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00791 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KVIT, podjetje za trgovino in ko-
mercialne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež:
Fužine 6, Kamnik, pod vložno št.
1/13913/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5534160
Ustanovitelja: Lelek Dragan, Kamnik,

Fužine 6, vstop 7. 10. 1991, vložek
3,862.931 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mačkovšek Vanda, izstop 23. 1. 1995.

Rg-40040

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00798 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
HIP MARK, Podjetje za marketing, za-
stopstvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Li-
tija, Trg na Stavbah 8, sedež: Trg na Stav-
bah 8, Litija, pod vložno št. 1/09269/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433754
Firma: HIP MARK, podjetje za mar-

keting, zastopstvo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Litija

Sedež: Litija, Trg na Stavbah 7
Ustanovitelji: Ivan Pavlica, Litija, Trg

na Stavbah 15, vložil 546.917 SIT, in Riba-
rič Marko, Litija, Brodarska 12, vložil
1,093.833 SIT, vstopila 2. 11. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Harald Lepold, iz-
stopil 15. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Harald Lepold, razrešen 15. 2. 1995;
direktor Ribarič Marko, imenovan 2. 11.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
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govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 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; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na

debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo  z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami. laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 611
Pomorski promet; 6110 Pomorski promet;
612 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekla-
danje; 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 agncij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74
Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska
propaganda; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
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dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
sti; 9301 Dejavnosti pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnosti frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih storitev; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-40045

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00844 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOSERVIS EDO MESOJEDEC,
servisne storitve, d.o.o., sedež: Stare Čr-
nuče 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/23719/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5816645
Firma: AVTOHIŠA MESOJEDEC, tr-

govina in servisne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: AVTOHIŠA MESO-
JEDEC, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 52481 Tr-

govina na drobno s športno 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotografiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo.

Rg-40047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00879 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ANN TRADE, Proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Vrhovci, Cesta XVIII 6b,
sedež: Vrhovci, Cesta XVIII 6b, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20799/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5719011
Firma: ANN TRADE, Proizvodno-tr-

govsko podjejtje, d.o.o., Ljubljana, Pug-
ljeva 14

Sedež: Ljubljana, Pugljeva 14
Ustanovitelja: Novak Milojka, izstop 10.

10. 1994, Petejan Pavel, Miren 5/g, vstop
10. 10. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Milojka, razrešena 10. 10.
1994; direktorica Petejan Patricija, Šempe-
ter pri Gorici, Vrtojba, Obmejna 21, imeno-
vana 10. 10. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-40048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00893 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DUNČA, d.o.o., trgovina in storitve,
sedež: Maroltova 9, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25992/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5885981
Sedež: Ljubljana, Cesta v mestni log 55.

Rg-40049

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00937 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa NAM, podjetje za grafično dejav-
nost, uvoz - izvoz, trgovino, zastopanje in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh ce-

sarjev 375, sedež: Cesta dveh cesarjev
375, Ljubljana, pod vložno št. 1/14184/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, spremembo sedeža in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5542294
Firma: NAM, grafika in oglaševanje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 116
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost.

Rg-40050

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00938 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ZIPRO, podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 51,
sedež: Poljanska 51, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19176/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5652529
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
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novrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-40052

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01025 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa QUARK, založniško-časopisna in
organizacijska dejavnost, d.o.o., Lizike
Jančarjeve 14, Ljubljana - Tacen, sedež:
Lizike Jančarjeve 14, Ljubljana - Tacen,
pod vložno št. 1/10790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539242
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-40053

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01084 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HIP MARK, Podjetje za marketing,
zastopstvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Litija, sedež: Trg na Stavbah 7, Litija,
pod vložno št. 1/09269/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5433754
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 804 Izo-

braževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 921 Filmska in videode-
javnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografske dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-

niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč:
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-40054

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01184 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SPIK, zasebno podjetje za svetova-
nje, projektivo in inženiring – Kurnik,
d.o.o., Zajelše št. 45, Dol pri Ljubljani,
sedež: Zajelše 45, Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/09164/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5888026
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kurnik Andrej, izstop 9.

3. 1995; Kurnik Marjeta, Dol pri Ljubljani,
Zajelše 45, vstop 9. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurnik Andrej, razrešen 9. 3. 1995;
direktorica Kurnik Marjeta, imenovana 9. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev;  5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 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; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 6022 Drug kopenski potniški

promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 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, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-40056

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01460 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
IN.CO SERVIS, podjetje za pripravo in
izvedbo investicij, d.o.o., Na Klancu 27,
Vrhnika, sedež: Na Klancu 27, Vrhnika,
pod vložno št. 1/02922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5304083
Firma: IN.CO SERVIS, podjetje za pri-

pravo in izvedbo investicij, d.o.o.
Skrajšana firma: IN.CO SERVIS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 85
Osnovni kapital: 12,007.384 SIT
Ustanovitelji: Bevk Vida, Vrhnika, Na

Klancu 27, vstop 8. 11. 1989, vložek
5,763.544 SIT, Bostič Franc, Komenda, Sa-
darjeva 4, vstop 1. 1. 1993, vložek 1,560.960
SIT, Gantar Andrej, Šmarje-Sap, vstop 1. 1.
1993, vložek 1,560.960 SIT, Markič Dušan,
Grosuplje, Valvazorjev dvor 12, vstop 1. 3.
1995, vložek 1,560.960 SIT, in Ahlin Mar-
ko, Grosuplje, Taborska 19, vstop 1. 1. 1993,
vložek 1,560.960 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 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 dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških 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;
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5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-40057

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02220 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
OBRTNA ZADRUGA MAGRO, p.o., Ob
Grosupeljščici 1b, Grosuplje, sedež: Ob
Grosupeljščici 1b, Grosuplje, pod vložno
št. 1/01865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zadrugah,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev
in odgovornosti za obveznosti zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5255031
Firma: OBRTNA ZADRUGA MAGRO,

Grosuplje, z.o.o.
Skrajšana firma: OZ MAGRO, Grosup-

lje, z.o.o.
Pravno org. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Zavodnik Martina, Gro-

suplje, Adamičeva 8, Mišmaš Rudi, Šmarje-
Sap, Adamičeva 4, Mehle Jože, Šmarje-Sap,
Paradišče 2, Kocjančič Mateja, Zagradec,
Gabrovka 6, Gerzina Mitja, Grosuplje, Ma-
lo Mlačevo 27, Marolt Mihael, Grosuplje,
Ane Galetove 1, Novak Andrej, Grosuplje,
Murnova 1, Bohte Nevenka, Grosuplje, Pre-
šernova 3, Bregar Štefan, Šentvid pri Stični,
Dob 15a, Bavdek Tatjana, Grosuplje, Spod-
nja Slivnica 107, MEDICON SULT, d.o.o.,
Ljubljana, Kvedrova 10, Hočevar Rajko,
Grosuplje, Pod gozdom cesta IV 27, Kaste-
lic Marta, Šmarje-Sap, Veliki Vrh 4, Gril
Avgust, Grosuplje, Rožna dolina 9, Janežič
Alojz, Ivančna Gorica, Poljane 2, Štangar
Pavel, Grosuplje, Kosovelova 6, Šircelj
Marjana, Grosuplje, Partizanska 22, Kaste-
lic Marijan, Ivančna Gorica, Stična 64, Go-
dec Irena, Grosuplje, Brinje 1, Hribar Jože,
Grosuplje, Ponova vas, Slemenjak Adi, Gro-
suplje, Perovo 9e, Gabrijel Andrej, Škoflji-
ca, Dolenjska c. 421, Strmole Marjan, Šen-
tvid pri Stični 118, Jeršin Martin, Šmarje-
Sap, Jakhlova 4, Mohar Milan, Grosuplje,
Velika Loka 21, Petan Tanja, Grosuplje,
Stranska pot 1a, Šuštar Igor, Videm-Dobre-
polje, Podgorica 12, Trontelj Jože, Grosup-
lje, Partizanska 19, Perko Irena, Grosuplje,
Ponova vas 13c, in Javornik Majda, Gro-
suplje, Adamičeva 20, vstopili 8. 10. 1994,
vložili po 7.300 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 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; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 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;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2751 Litje železa; 2753 Litje lahkih
kovin; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3310 Proizvodnja medicinske

in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 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.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične instalacije; 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; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 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; 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; 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; 5271 Po-
pravila obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravila električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing) 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje;7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
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rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-40058

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02641 z dne 9. 3. 1996 pod št. vložka
1/27537/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5903335
Firma: LTV, GOSPODARSKO INTE-

RESNO ZDRUŽENJE LOKALNIH TE-
LEVIZIJ SLOVENIJE

Skrajšana firma: LTV SLOVENIJA GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Ljubljana, Dunajska 5/VIII
Ustanovitelji: ATV SIGNAL LITIJA,

Litija, Kidričeva 1, IMPOLT No1, d.o.o.,
Kamnik, Maistrova 16, TELE - TV, d.o.o.,
Kranj, Nikole Tesle 2, VTV STUDIO,
d.o.o., Velenje, Stantetova 2, TV NOVO
MESTO, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg
24, ZAVOD KABELSKA TELEVIZIJA
MEDVODE, Medvode, Cesta ob Sori 13,
HI-FI VIDEO STUDIO, d.o.o., Murska So-
bota, Slovenska 52, IDEA, d.o.o., Murska
Sobota, Staneta Rozmana 1c, LOŠKI
KRAMAR, d.o.o., Škofja Loka, Podlubnik
139, C.I.,d.o.o., Vrhnika, Cankarjev trg 8,
KABELNET, d.o.o., Ljubljana, Kebetova
1, in KRAJEVNA SKUPNOST MEŽICA,
Mežica, Stržovo 65, vstopili 10. 12. 1994,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Doplihar Aleš, Kamnik, Groharjeva
8, imenovan 10. 12. 1994, zastopa družbo
bez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7440 Ekonomska propaganda; 911
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in stro-
kovnih združenj; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-40059

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02653 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ACORD-92, podjetje za finančne,
tehnične in poslovne storitve, trgovino ter
zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11191/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, sedeža, deležev, zastopnika in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460450
Firma: ACORD - 92, podjetje za fi-

nančne, tehnične in poslovne storitve, tr-
govino ter zunanjetrgovinski promet,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11

Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Ustanovitelja: Klopčavar Štublar Nata-

ša, Ljubljana, Šmartno pod Šmarno goro 63,
vstopila 16. 1. 1991, in Štublar Jože, Ljub-
ljana, Triglavska 32, vstopil 17. 5. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Štublar Jože, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 501 Trgovina z motor-
nimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Rg-40061

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02687 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa M POINT, mednarodna trgovina,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 82, sedež:
Ljubljanska 82, Domžale, pod vložno št.
1/23489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5768705
Ustanovitelja: Dovgan Vidovič Mojca,

Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XV/34a,
vstop 21. 4. 1993, vložek 2,442.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; CHEM - CO
TRIESTE S.R.L., izstop 15. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 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.; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 1711 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava
in predenje mikanke iz vlaken volnenega
tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz
vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tekstu-
riranje sintetične ali umetne filamentne pre-
je; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 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 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 kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja

igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
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;
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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov, kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje šprtnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/03185 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ŠAVRIČ TRADE, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška ce-
sta 111, Ljubljana, pod vložno št.
1/14245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5541123
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-40067

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03313 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, podjetje za turizem in
trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Kidri-
čeva 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/21887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskh
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748470
Firma: ADRIATIC, podjetje za turi-

zem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ADRIATIC, Ljublja-

na, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Štefanova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: INTERVAL, d.o.o., Celje,

Ulica XIV. divizije 14, vložil 498.300 SIT,
ADRIATIC, d.d., Poreč, Trg slobode 2a,
vložil 901.950 SIT, in LAGUNA, d.d., Po-
reč, Rade Končara 12, vložila 99.750 SIT -
vstopili 5. 5. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 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; 6110 Pomorski promet;

6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Rg-40072

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03812 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  CA  –  SKB  Leasing,  d.o.o.,  sedež:
Slovenska 54, Ljubljana, pod vložno št.
1/24760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808596
Osnovni kapital: 43,888.823 SIT
Ustanovitelja: SKB – Nepremičnine &

Leasing, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, in
CA Leasing GmbH, Wien, Avstrija, Wied-
ner Hauptstrasse 56, vstopila 24. 6. 1993,
vložila po 21,944.411,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih 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; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-40073

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03910 z dne 6. 3. 1996 pod št. vložka
1/27516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911028
Firma: ELTEH – ELIS, inženiring in

proizvodnja zaščitnih sistemov, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 35

Skrajšana firma: ELTEH – ELIS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Zorn Otmar, Ljubljana,
Bratov Učakar 36, vložil 367.500 SIT, Kor-
diš Marko, Bled, Savska 1, vložil 367.500
SIT, Vidović Boris, Ičići, Omladinska 20,
vložil 255.000 SIT, Kurek Robert, Reka,
Janka Poliča Kamova 63, vložil 255.000
SIT, Pijskovac Eduard, Reka, Tone Strižića
21, vložil 127.500 SIT, in Ritoša Vilim,
Opatija, Tošina A-1, vložil 127.500 SIT –
vstopili 21. 2. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorn Otmar, imenovan 21. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih inštrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmljenje; 4531 Električne inštalacije;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-40074

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03985 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TOP SPIN, podjetje za proizvod-
njo, promet, uvoz in izvoz namiznote-
niških in drugih športnih artiklov, Kor-
pe, d.o.o., sedež: Korpe 7, Blagovnica –
Domžale, pod vložno št. 1/05008/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5329833
Firma: TOP SPIN, d.o.o., namiznote-

niška oprema, Ljubljana
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Skrajšana  firma:  TOP  SPIN,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Anžurjeva 12b.

Rg-40077

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04482 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa EDI – UM, podjetje za uvoz-izvoz,
servis medicinske opreme in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta
78, Ljubljana, pod vložno št. 1/09186/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425506
Sedež: Ljubljana, Ižanska c. 77
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2232

Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6110
Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti;  7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding druž-

bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-40078

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04628 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TIM MG, podjetje za tehnologijo,
inženiring, marketing in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kettejeva 5a, sedež: Kettejeva
5a, Ljubljana, pod vložno št. 1/19601/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 566923
Firma: TIM MG, podjetje za tehnolo-

gijo, inženiring, marketing in storitve,
d.o.o., Dolenjska cesta 11, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,799.675 SIT
Ustanovitelji: Goljevšček Marko, Ljub-

ljana, Vojkova 85, vstop 1. 8. 1992, vložek
899.837,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jurjevec Tatjana, izstop 20. 1. 1994; Ma-
telič Peter, Ljubljana, Pod topoli 21, vstop
16. 10. 1995, vložek 899.837,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurjevec Tatjana, razrešena 20. 1.
1994; direktor Matelič Peter, imenovan 16.
10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 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 vidozapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 2522 Pro-
izvodnja embalaže in plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-

ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3410 Proizvodnja motor-
nih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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 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-
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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 Trgo-
vina 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
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenimo, 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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aprati; 52461 Tr-
govina 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.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
barih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnost, povezana s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računalniških strojev
ter računalniških naprav; 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; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov, kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev,d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40080

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05307 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PLAUSTEINER, sistemska gastro-
nomija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova
87, Ljubljana, pod vložno št. 1/06978/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5367921
Firma: PLAUSTEINER, sistemska ga-

stronomija, d.o.o., Ljubljana, Čopova 14
Sedež: Ljubljana, Čopova 14
Osnovni kapital; 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plausteiner Matjaž, Ljub-

ljana, Vojkova 87, vstop 27. 10. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, dogovornost: ne odgo-
varja; PLAUSTEINER GESELLSCHAFT
G.m.b.H, izstop 27. 10. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Bižal Plausteiner Nataši, ki je
bila razrešena 23. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
511 Posredništvo; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-40116

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05543 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa SLOMAK TRADE, podjetje za izvoz,
uvoz in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Majde
Vrhovnikove 18, sedež: Majde Vrhovniko-
ve 18, Ljubljana, pod vložno št. 1/14530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5543517
Ustanovitelja: Čačkov Dragan, izstop

10. 11. 1995; Čačkov Lenča, Ljubljana, Trg
Prekomorskih brigad 6, vstop 17. 12. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Čačkov Lenča, ki od 10. 11. 1995
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Čačkov Dragan, razrešen 10. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo pove-
zano z živinorejo – mešano kmetijstvo; 014
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 050 Ribištvo,
ribogojstvo, ribiške storitve; 151 Proizvod-
nja, predelava in konzerviranje mesa in pro-
izvodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava in
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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; 160 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 171 Priprava in predenje tek-
stilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Ple-
menitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvod-
nja drugih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 191
Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja os-
novnih kemikalij; 242 Proizvodnja razku-
žil, pesticidov in drugih agrokemičnih iz-
delkov; 243 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 244 Proizvodnja farmacevtskih suro-
vin in preparatov; 245 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247
Proizvodnja umetnih vlaken; 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 ognjevzdržne ke-
ramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja ce-
menta, apna, mavca; 267 Obdelava narav-
nega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih sred-
stev in drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 271 Proizvodnja železa, jekla, fe-
rozlitin po standardih ECSC; 272 Proizvod-
nja cevi; 273 Druga primarna predelava že-
leza, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
darda ECSC; 274 Proizvodnja plemenith in
neželeznih kovin; 275 Livarstvo; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-

la; 292 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 297 Proizvod-
nja gospodinjskih aparatov in naprav; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev 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
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 335 Pro-
izvodnja ur; 341 Proizvodnja motornih vo-
zil; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic, polprikolic; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 351 Grad-
nja in popravila ladij in čolnov; 352 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
353 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 354 Proizvodnja motornih koles, koles
in vozil za invalide; 355 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 362
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-

letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 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); 602 Drug kopenski promet; 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 732 Raziskovanje in ekperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 744 Ekonomska propagan-
da; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 921 Film-
ska in videodejavnost; 922 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, ar-
hivov, muzejev in druge kulturne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-40117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05610 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
TEAL, trgovsko podjetje, d.o.o., Radom-
lje, sedež: Pelechova 40, Preserje, Radom-
lje, pod vložno št. 1/16471/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5596092
Sedež: Radomlje, Igriška 15.

Rg-40118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05661 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AGROKOR, proizvodnja in promet
kmetijskih, cvetličarskih, vrtnarskih in
sadjarskih kultur, d.o.o., Ljubljana, se-
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dež: Cesta v Gorice 44, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14017/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev in deležev ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539552
Firma:  AGROKOR,  proizvodnja  in

promet kmetijskih, cvetličarskih, vrtnar-
skih in sadjarskih kultur, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta v Gorice 44

Ustanovitelja: Simčič Ana, Ljubljana,
Dolenjska cesta 104, vstop 8. 1. 1993, vlo-
žek 37,368.019 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; AGROKOR, d.d., Zagreb, izstop
6. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 014 Storitve
za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 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; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-40119

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05906 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AUTO MAKAR, podjetje za trgovi-
no z avtomobili, d.o.o., Stegne 21, Ljub-
ljana, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21506/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 582582
Firma: AVTO TRIGLAV, trgovina z

avtomobili in deli, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  AVTO  TRIGLAV,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Ustanovitelji: MAKAR A.G. in ADRIA

AUTO, izstopila 16. 12. 1995;
AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, Allen-
dejeva 5, vstopil 16. 12. 1995, vložil
4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuk Damijan, Lucija – Portorož, Li-
minjanska cesta 23, imenovan 22. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Slokar Jolanda in direktor Gianrico Riccar-
di, razrešen 22. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na

drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-40120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05937 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INTERSTIK, trgovina na debelo,
drobno in proizvodnjo, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Jurčkova cesta 150, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, zastop-
nika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808987
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Plot Tatjana, Ljubljana, Magistro-
va 4, imenovana 27. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot poslovna poooblaščen-
ka.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 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; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40121

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05951 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PIC, Podjetniško investicijski cen-
ter, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 118,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02029/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5283965
Ustanovitelji: Rihtar Kores Neža, Ljub-

ljana, Prušnikova 15, vložila 450.000 SIT,
Mišica Murka, Grosuplje, Perovo 2, vložila
525.000 SIT, Antauer Igor, Ljubljana,
Chengdujska 26, vložil 525.000 SIT, Kuko-
vec Andreja, Ljubljana, Rusjanov trg 9, vlo-
žila 375.000 SIT, Poglajen Tomaž, Ljublja-
na, Fabianijeva 15, vložil 405.000 SIT, Pukl
Miloš, Ljubljana, Vilharjeva 41, vložil
525.000 SIT, Pogačnik Marjan, Ljubljana,
Brodarjev trg 3, vložil 504.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 1,103.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, vložil 551.000 SIT, in Kapi-
talski sklad pokojninskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 551.000 SIT
– vstopili 29. 5. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-40284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14342 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa
FINTRADE, podjetje za finančni inženi-
ring, storitve, zastopanje tujih partner-

jev, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24, se-
dež: Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5617731
Firma: FINTRADE, d.o.o., podjetje za

finančni inženiring, storitve, zastopanje
tujih partnerjev, Ljubljana, Tržaška 132

Skrajšana firma: FINTRADE – d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132

Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bulc Marko in Živkovič

Kranjc Jasna, izstopila 23. 9. 1994; Žagar
Zoran, Ljubljana, Viška 54, vstopil 15. 1.
1992, vložil 1,200.000 SIT, in Živkovič Mi-
roslav, Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20,
vstopil 23. 9. 1994, vložil 800.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finanč-
nih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostni-
mi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-40285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05670 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PE KA JA , zunanja in notranja
trgovina, d.o.o., Suhadolčeva 52, Ljublja-
na  Črnuče, sedež: Suhadolčeva 52, Ljub-
ljana  Črnuče, pod vložno št. 1/24680/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5839696
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Hribar Zlata, Ljubljana

Črnuče, Suhadolčeva 52, vstop 30. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40288

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07797 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KOSELJ COMMERCE, Podjetje za
marketing, svetovanje, posredovanje, sto-
ritve, zastopstvo, proizvodnjo, trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Krekov trg 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/13282/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5523966
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Pibernik Tanja, Ljublja-

na, Krekov trg 10, in Udrih Stanislav, Ljub-
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ljana, Ulica Narodne zaščite 15, vstopila
14. 8. 1991, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08143 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
SMAJ CONSULTING, podjetje za ceni-
tev nepremičnin, vrednotenje podjetij in
gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brilejeva 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23464/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5760836
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markovič Stanko, vložil

1,229.100 SIT, in Markovič Jožica, vložila
270.900 SIT, oba iz Ljubljane, Brilejeva 12,
vstopila 28. 5. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-40290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09174 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa FAX MAX, družba za ekonomsko
svetovanje, inženiring, trgovino, marke-
ting in posredovanje, d.o.o., sedež: Pod
gradom 9, Brezovica, pod vložno št.
1/03840/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5435862
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Alatič Minja, Ljublja-

na, Čepovanska 3, vstop 18. 10. 1989, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10476 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TIM-TRADE, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Grosuplje, Pod goz-
dom V/15, sedež: Pod gozdom V/15, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/19830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5668000
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Muller Tomislav, izstop

23. 5. 1994; Škulj Miro, Grosuplje, Pod goz-
dom V/15, vstop 22. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2741 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 2742 Proizvodnja alumini-
ja; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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 naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, 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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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 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 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-
mo, 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
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izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo  z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aprati; 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;
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; 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.;
6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne

dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-40295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11991 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BOGOTRANS, trgovina in trans-
port, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina ce-
sta XXI/3b, Ljubljana, pod vložno št.
1/19603/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5748577
Firma:  BOGOTRANS,  trgovina  in

transport, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,805.600 SIT
Ustanovitelja: Smrekar Helena in Smre-

kar Bogdan, oba iz Ljubljane, Rožna doli-
na c. XXI/3b, vstopila 10. 6. 1992, vložila
po 902.800 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-40296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12069 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu
vpisa UNIKUM, d.o.o., računalniške sto-
ritve, izobraževanje, Ravnikarjeva 7, Ra-
domlje, sedež: Ravnikarjeva 7, Radomlje,
pod vložno št. 1/09785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme, ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5438110
Firma: UNIKUM, d.o.o., računalniške

storitve, izobraževanje, Radomlje
Osnovni kapital: 1,873.378 SIT
Ustanovitelji: Tomaž Levstek, Ljublja-

na, Clevelandska 7, in Boštjan Lesjak, Kam-
nik, Vrhpolje 141, vstopila 14. 9. 1990, vlo-
žila po 936.689 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Igor Milavec, Dušan Ličer in Zma-
goslava Voglar, izstopili 24. 5. 1994.

Rg-40297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12990 z dne 6. 2 1996 pri subjektu vpisa
INŽENIRING TRGING, d.o.o., Ljublja-

na, Ulica prve slovenske artilerijske bri-
gade 32, sedež: Ulica prve slovenske arti-
lerijske brigade 32, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297494
Firma: INŽENIRING TRGING, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Hacquetova ulica 5
Osnovni kapital: 2,240.488 SIT
Ustanovitelji: Kvaternik Anton, Ljublja-

na, Hacquetova ulica 5, vstopil 24. 10. 1989,
vložil 2,240.488 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kolbl Stanislav, Tancar Boris in
Klarič Janez, izstopili 20. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Kolb Stanislav, razrešen 8. 5. 1995;
direktor Kvaternik Anton, imenovan 8. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 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; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-40300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13080 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
BONAS, Trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Medvode, sedež: Klanska 3, Medvode, pod
vložno št. 1/13417/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5641268
Osnovni kapital: 168.000 SIT
Ustanovitelja: Nastran Boštjan, Medvo-

de, Klanska 3, vstop 27. 8. 1991, vložek
158.000 SIT, in Nastran Borut, Medvode,
Ulica k Studencu 4, vstop 6. 7. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40301

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/13150 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ASYST ELECTRONIC, d.o.o., pod-
jetje za razvoj in trženje elektronike in
računalništva, Križna 1a, Ljubljana, se-
dež: Križna 1a, Ljubljana, pod vložno št.
1/21119/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5700272
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hudoklin Iztok, Ljublja-

na, Križna 1a, in Kindermann Helmut,
Neuhimmelreich, Nemčija, Hochstattweg 3,
vstopila 10. 11. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13217 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
GMA, inženiring, zastopstva in servis,
d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
117, Ljubljana-Dravlje, sedež: Cesta An-
dreja Bitenca 117, Ljubljana, pod vložno
št.: 1/14830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo kapitala, firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5570514
Firma: GMA, elektromehanika, d.o.o.,

Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 115
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca 115
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Gimpelj Franc, vstopil 19.

12. 1991, vložil 1,498.000 SIT, in Gimpelj
Mateja, vstopila 31. 5. 1994, vložila 10.000
SIT, oba iz Ljubljane, Cesta Andreja Biten-
ca 117, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gimpelj Mateja, imenovana 31. 5.
1994, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: elek-
tromehanika – popravilo in vzdrževanje
(servisiranje) vseh vrst elektromehaničnih
storitev; izdelava in popravilo vseh vrst
predmetov in izdelkov iz kovin, nekovin,
lesa, usnja, gume, plastike, papirja, tekstila
in volne; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; trgovina na debelo v tranzitu
z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh
trgovskih strok; prodaja lastnega in tujega
blaga na trgih, sejmih, kioskih in drugih
premičnih objektih in od vrat do vrat; zasto-
panje domačih in tujih firm; marketing; in-
ženiring – finančni, ekonomski in gradbeni;
komercialni posli v prometu blaga in stori-
tev na področju elektromehanike in trgovin-
ske dejavnosti; prevoz blaga in oseb v cest-
nem in cestnem mednarodnem prometu; tu-
ristično posredovanje; gostinska dejavnost -
bife, kava bar, točilnica, vinoteka, gostilna,
motel vključno s prehrambenimi in nastani-
tvenimi storitvami.

Rg-40305

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13317 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MADE, podjetje za reklamne stori-
tve ter proizvodnjo in trgovino elektron-

skih naprav, d.o.o., Ljubljana, Kogojeva
1, sedež: Kogojeva 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10241/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5718902
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Kobal Andreja, Dol pri

Hrastniku, Trg borcev NOB 16, in Mrvalj
Dino, Ljubljana, Kogojeva 1, vstopila 28.
11. 1990, vložila po 756.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 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,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-

vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovje; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Dejavnosti agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9302 Dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-40307

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14298 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ZLATI M, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mikloši-
čeva 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/13345/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521360
Osnovni kapital: 1,739.000 SIT
Ustanovitelja: Močnik Franc, vložil

886.890 SIT, in Močnik Babšek Karla, vlo-
žila 852.110 SIT, oba iz Ljubljane, Gornji
Rudnik 2/III, vstopila 10. 10. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3350 Proizvodnja ur; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
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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; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji 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 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-
mo, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim 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; 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 aprati;
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; 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 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-40308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14337 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GIVA, d.o.o., podjetje za marketing
in trgovino, Ljubljana, Palmejeva 10, se-
dež: Palmejeva 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5502667
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 01210

Reja govedi; 01420 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutnine; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15710 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 50101 Trgovina na debelo z motorni-

mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih 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; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
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;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
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 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomska
propaganda; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4092 Št. 55 – 11. IX. 1997

in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93030 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-40315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14382 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MM-GASTRO-MEHANIKA, pod-
jetje za marketinški consulting in inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stanežiče
8/b, Ljubljana, pod vložno št. 1/11392/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5463165
Firma:  MM-GASTRO-MEHANIKA,

družba za marketinški consulting in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Maček Marjan, Ljubljana,

Stanežiče 8/b, vstop 5. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40318

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14461 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GRADE, trgovina in storitve, d.o.o.,
Vulčeva 14, Ljubljana, sedež: Vulčeva 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22163/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5730007
Firma: GRADE, Trgovina in storitve,

d.o.o., Šmartinska 11, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 11.

Rg-40320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16012 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ČAJNA, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Hrastnik, Log 28/a, sedež: Log 28/a, Hrast-
nik, pod vložno št. 1/21546/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5726662
Firma: SONOMED, medicinske stori-

tve in svetovanje, d.o.o., Hrastnik, Cesta
Adama Dušaka 6

Sedež: Hrastnik, Cesta Adama Duša-
ka 6

Osnovni kapital: 1,863.954 SIT
Ustanovitelji: Podlesnik Ivan, izstopil 28.

11. 1994; Kirn Alojzij in Senica-Kirn Alen-
ka, oba iz Hrastnika, Cesta Adama Dušaka
6, vstopila 28. 11. 1994, vložila po 931.977
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podlesnik Ivan, razrešen 28. 11. 1994;
direktor Kirn Alojzij, imenovan 28. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravni-
ki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-40322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16475 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DM Drogerie Markt, d.o.o., Trgov-
sko podjetje, Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152g, Ljubljana, pod vložno št.
1/18342/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5606454
Osnovni kapital: 1,779.000 SIT
Ustanovitelj: DM DROGERIE MARKT,

Salzburg, Avstrija, Gesellschaft m.b.H.,
vstop 31. 3. 1992, vložek 1,779.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Trtnik Zvonimir, Ljubljana, Zde-
šarjeva c. 11, in Šafarič Helena, Ljubljana,
Trnovska ulica 10, vsak od njiju zastopa
družbo skupaj s prokuristom oziroma jo v
primeru odsotnosti prokurista zastopata po-
slovodji skupno, imenovana 9. 12. 1994,
Weber Harald, Mondsee, Avstrija, St. Lo-
renz 278, razrešen 9. 12. 1994 kot zastopnik
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6312 Skladiščenje; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-40323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16482 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  EVA,  trgovina  in  posredništvo,
d.o.o., sedež: Češenik 6, Dob pri Domža-
lah, pod vložno št. 1/24117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5828791
Osnovni kapital: 1,642.140,60 SIT
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 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 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; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 651 Denarno posredništvo; 652 Drugo
finančno posredništvo; 660 Zavarovalniš-
tvo in dejavnost pokojninskih skladov, ra-
zen obveznega socialnega zavarovanja; 672
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 723 Obdelava podat-
kov; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.
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Rg-100130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03034 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TAO, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za akupresuro in masažo, Ljub-
ljana, Štihova 18, sedež: Štihova 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367824
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 8512 Izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-100145

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03238 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ITC, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, servis in promet opreme za
informatiko in avtomatizacijo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 264/II, sedež: Ce-
lovška 264/II, Ljubljana, pod vložno       št.
1/02697/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5295408
Ustanovitelja: Konič Janez, Dobrova pri

Ljubljani, Hruševo 126, vstopil 7. 11. 1989,
vložil 14,107.784 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Butina Dušan, izstopil 20. 3. 1995.

Rg-100146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03224 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa REAL-FENIKS, podjetje
za storitvene dejavnosti in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Cesta XXX/4, sedež: Ce-
sta  XXX/4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21171/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo deležev, osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5742668
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Repe Aljoša, Ljubljana-Po-

lje, Cesta XXX/4, vstopil 26. 10. 1992, vlo-
žil 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na

debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

Rg-100150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03329 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ČEGO, trgovina, gostinstvo
in proizvodnja, Mengeš, d.o.o., sedež: Ki-
dričeva 14, Mengeš, pod vložno št.
1/19862/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, sedeža, dele-
žev, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5679982
Firma: ČEGO, trgovina, gostinstvo in

proizvodnja, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: ČEGO, Ljubljana,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kermaunerjeva 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanavitelja: Čeglaj Zlatko, vstopil   28.

9. 1992 in  Čeglaj Vida, vstopila 30. 5.
1995, oba Ljubljana, Kermaunerjeva 23,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 172
Tkanje tekstilij; 203 Stavbno mizarstvo; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 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,
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,

barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 744 Ekonomsko propagira-
nje.

Rg-100154

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03420 z dne 25. 7. 1996
pri subjektu vpisa MCCANN-ERICKSON,
Podružnica Ljubljana, Trubarjeva 50, se-
dež: Trubarjeva 50, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25379/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5841585
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Osrečki Krešimir, Zagreb, Ante Ko-
vačiča 4, imenovan 8. 2. 1994.

Rg-100155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03473 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SIERRA, svetovanje, in-
ženiring, elektronika, razvojno-razisko-
valna agencija, d.o.o., sedež: Ocvirkova
49, Ljubljana, pod vložno št. 1/05162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala zastopnika in uskladitev de-
javnosti s  temile podatki.

Matična št.: 5887534
Firma: SIERRA, svetovanje, proizvod-

nja, marketing, storitve, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Reja Armando, Koper,

Spodnje Škofije 148, vstopil 22. 12. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Roethel Janez in Fink Mirjana, oba
izstopila 14. 4. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Roet-
hel Janez, razrešen 30. 5. 1995; Fink Mirja-
na, razrešena 30. 5. 1995; prokuristka Reja
Silvana in prokurist Reja Jurij, oba Ljublja-
na, Ocvirkova 49, oba imenovana 30. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanja zvoka in slike; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
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ziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 602 Drug kopenski promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom;  701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil 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.;  731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7481 Fotografska dejavnost, 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost.

Rg-100158

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg  št. 95/03532 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SOKOL, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Pleteršnikova 15, sedež:
Pleteršnikova 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5798884
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-

množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki 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-
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.; 6321 Druge pomožne de-
javnosti 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); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.;  71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4095

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;
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; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje 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.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij, 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712 De-
javnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-100172

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05614 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOMERCIALNA BANKA
TRIGLAV, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
sedež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev Hranilnice Val,
d.o.o., Izola s temile podatki:

Matična št.: 5300614
Pripojitev hranilnice Val, d.o.o., Izola,

Evire Vatovec 4, vpisane pri Okrožnem so-
dišču Koper pod št. reg. vl.: 4-596-00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 15. 11.
1995, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 5614/95 z dne 4. 7. 1996.

Rg-100173

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05779 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTIL - TRANSPORT,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Savska cesta 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09685/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in dejavnosti ter spre-

membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.:  5428874
Firma: SIT - Trans, d.o.o., podjetje za

prevoze v cestnem prometu, Savska c. 2,
Ljubljana

Skrajšana firma: SIT - Trans, d.o.o.,
Savska c. 2, Ljubljana

Osnovni kapital. 10,290.000 SIT
Ustanovitelji: Tekstil, p.o., izstop 25. 5.

1995; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 1.030.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15, vložil 1,030.000 SIT; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložil 3,020.000 SIT; Adamič Vida,
Grosuplje, Mala Račna 39, vložila 380.000
SIT; Bulič Janko, Ljubljana, Tržaška c. 169,
vložil 50.000 SIT; Klanšek Henrik, Zagorje
ob Savi, Farčnikova kolonija 58, vložil
220.000 SIT; Lalič Dušan, Višnja Gora, Par-
tizanska c. 6, vložil 390.000 SIT;  Možina
Milan, Mirna, Cesta na Gradec 18, vložil
470.000 SIT; Penca Damjan, Ljubljana, Ul.
B. Učakar 82, vložil 110.000 SIT; Podlogar
Jože, Ljubljana, Peruzzijeva ul. 13, vložil
740.000 SIT; Slak Marjan, Grosuplje, Pod
gozdom, C. V/17, vložil 2,410.000 SIT; Šte-
fanc Karel, Šmartno pri Litiji, Ustje 21, vlo-
žil 440.000 SIT, vsi vstopili 25. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slak
Marjan, Grosuplje, Pod gozdom, Cesta
V/17, razrešen 19. 5. 1995 in ponovno ime-
novan kot direktor, ki zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo opr. št. LP 00277/00435 - 1995/TP
z dne 8. 12. 1995 in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, vpisana v sodni regi-
ster s sklepom Srg 95/05779 dne 12. 4. 1996.

Rg-100177

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00643 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa RADIOCOM, Oprema za
brezžično telefonijo, p.o., Ljubljana,
Koprska 94, sedež: Koprska 94, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03001/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo naziva
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5299896
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Krajnc Bojan, Senčur, Sajovčevo naselje 51,
razrešen in ponovno imenovan 30. 11. 1992
kot direktor, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-100181

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03001 z dne 31. 7. 1996 pod

št. vložka 1/28225/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5951003
Firma: ZAVOD ŠKL za razvoj in pro-

mocijo športa, Ljubljana
Skrajšana firma: ZAVOD ŠKL, Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134a
Osnovni kapital: 400.000 SIT
Ustanovitelja: SMART, Kranj, d.o.o.,

Golnik, Golnik 148 in BITEKS, d.o.o., Ljub-
ljana, Kajuhova ulica 6, oba vstopila 13. 6.
1996, vložila po 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Vojko, Ljubljana, Resljeva
cesta 27, imenovan 13. 6. 1996, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 511 Posredništvo, 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati, 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
744 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 921 Filmska in video-
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-100197

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03130 z dne 16. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MAGNUM, Podjetje za inženiring,
uvoz- izvoz in storitve, d.o.o., Klančarjeva
10,  Ljubljana,  sedež:  Klančarjeva  10,
Ljubljana, pod vložno   št. 1/05987/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346509
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511
Posredništvo, 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovi-
na na debelo, 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 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; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-100209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03175 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POČIVAVŠEK & Co., pod-
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jetje za trgovino, proizvodnjo in poslov-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 132, Ljubljana, pod vložno št.
1/19190/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5631335
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-100246

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03364 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PRO TIR, gradnja in
vzdrževanje, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33, sedež: Letališka 33, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22199/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in naslo-
va ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5730996
Firma: PRO TIR, gradnja in vzdrževa-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO TIR, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Zaloška 167
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 2420

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-100279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03781 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa COME 2 US, družba za
turizem, inženiring, promet in trgovino,
Ljubljana, d.d., sedež: Celovška 206,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13455/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5522919
Sprememba statuta z dne 13. 11. 1995

vpisana v sodni register s sklepom Srg
3781/96 z dne 22. 7. 1996.

Rg-100288

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04558 z dne 25. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28386/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971411
Firma: ZOP NADA, Družba za zo-

bozdravstvo in svetovanje, Zobna ambu-
lanta dr. Nada Puharič, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ZOP NADA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 10,222.879 SIT
Ustanovitelja: Puharič Nada, Ljubljana,

Popovičeva ul. 18, vložila 5,650.100 SIT in
Puharič Krešimir, Ljubljana, Popovičeva ul.
18, vložil 4,572.779 SIT, oba vstopila 12. 9.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Puharič Nada, Ljubljana, Popovičeva
ul. 18,  zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Puharič Krešimir, Ljubljana, Popovi-
čeva ul. 18, oba imenovana 12. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost.

Rg-100293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04315 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa OBRTNIK, Obrtno podjet-
je, p.o., sedež: Prešernova 2, Mengeš, pod
vložno št. 1/00266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5072298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sko-

čaj Matjaž, razrešen 11. 1. 1996; direktor
Golobič Mitja, Trbovlje, Čeče 30a, imeno-
van 13. 2. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-100296

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04299 z dne 25. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa MEDEX INTERNATIONAL, d.d.,
živilska industrija, Ljubljana, sedež: Mi-
klošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/14583/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje ter spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnikov, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573114
Firma:  MEDEX  INTERNATIONAL,

živilska industrija, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: MEDEX INTERNA-

TIONAL, d.d.
Osnovni kapital: 274.710.000 SIT
Ustanovitelji: MEDEX, živilska industri-

ja, p.o. in ustanovitelji po prilogi, ki se
nahaja v spisu, izstopili 12. 6. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vložil 27,471.000 SIT; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
27.471.000 SIT; Sklad Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
142,813.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve vložili 54,942.000 SIT; udeleženci no-

tranjega odkupa, vložili 22,013.000 SIT, vsi
vstopili 12. 6. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Miži-
goj Aleš, dipl. ek., Ljubljana, Staretova uli-
ca 21, razrešen 12. 6. 1996 in ponovno ime-
novan kot zastopnik. Predsednik začasne
uprave delniške družbe zastopa družbo brez
omejitev; članica začasne uprave Prah Ma-
ja, Mengeš, Jemčeva cesta 43a, Trzin, ime-
novana 12. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; članica začasne uprave Ferkolj
Mižigoj Angela, Ljubljana, Vogelna 6, ime-
novana 12. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

Dejavnost, izbrisana dne 25. 9. 1996:
011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Ži-
vinoreja; 014 Storitve za rastlinsko pridela-
vo in živinorejo brez veterinarskih storitev;
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 155 Predelava mleka in proizvodnja
mlečnih izdelkov; 157 Proizvodnja krmil za
prehrano živali; 158 Proizvodnja drugih ži-
vil; 159 Proizvodnja pijač; 244 Proizvodnja
farmacevtskih surovin in preparatov; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih sredstev; 246 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov; 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; 517 Druga tr-
govina na debelo, 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na 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 spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo opr. št. LP 00723/01358 - 1996/KJ
z dne 7. 8. 1996 vpisano v sodni register s
sklepom Srg 4299/96 z dne 25. 9. 1996.
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Rg-100297

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04217 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA COMMERCE
INTERNATIONAL, d.o.o., Podjetje za tr-
govino in posredovanje, Kotnikova 28,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 28,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15045/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5552630
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kržič

Marjan, razrešen 1. 8. 1996; zastopnik Tril-
ler Igor, Ljubljana, Pražakova ulica 10, ime-
novan 1. 8. 1996 kot v.d. direktor, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-100310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03968 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISC Shopping Center, druž-
ba za ustanavljanje in upravljanje podje-
tij, d.o.o., sedež: Šmartinska 152, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5860008
Ustanovitelja: Poslovni sistem Mercator,

d.d., izstopil 18. 7. 1996; EUROOMARKT,
Handelgesellschaft, m.b.H., Salzburg, Eu-
ropastr. 150, vstopil 28. 12. 1994, vložil
753.733.926 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-100330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03239 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28369/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952484
Firma: BOROSOL, proizvodnja, trgo-

vina, tehnično svetovanje in druge
poslovne dejavnosti, d.o.o., Medvode

Skrajšana  firma:  BOROSOL,  d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Studenčice 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čadež Franc, Medvode,

Studenčice 23, vstopil 18. 6. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čadež Franc, Medvode, Studenčice
23, imenovan 18. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 246 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100338

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02758 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KTL Navita embalaža,
d.o.o., Ljubljana, Letališka c. 30, sedež:
Letališka c. 30, Ljubljana, pod vložno št.

1/06440/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev ter poobla-
stil za zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5039789
Ustanovitelja: KTL, kartonaža, podjetje

za proizvodnjo navite embalaže, p.o., izsto-
pil 9. 4.1996; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstopil 9. 4. 1996, vložil 208,573.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kun-
stelj Miha, Mengeš, Zavrti 41, razrešen    30.
5. 1996 in ponovno imenovan kot zastop-
nik. V.d. direktorju družbe se omejujejo
pooblastila in sicer tako, da potrebuje pred-
hodno soglasje skupščine za: sklepanje po-
godb s katerimi se pridobivajo, odtujujejo
ali obremenjujejo nepremičnine; sklepanje
pogodb o vlaganju sredstev v druge družbe;
sklepanje pogodb o prodaji delnic ali kapi-
talskih naložb v drugih družbah; sklepanje
pogodb o kreditu, posojilnih pogodbah, po-
godb o obročnem odplačevanju, leasing po-
godb ne glede na njihovo vrednost; sklepa-
nje pogodb o nabavi investicijske opreme
ali oddaji investicijskih del, ne glede na nji-
hovo vrednost; sklepanje pogodb o dolgo-
ročni proizvodni kooperaciji; sklepanje po-
godb o poroštvu in drugih pogodb, s kateri-
mi se prevzamejo obveznosti drugih prav-
nih oseb ali utrjujejo njihove obveznosti;
sklepanje najemnih in zakupnih pogodb;
sklepanje pogodbo o zaposlovanju, preza-
poslovanju ali pogodb o delu.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev, 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 511 Posredništvo, 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; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-100346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03330 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SILVANA, podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Vrz-
denec 17, Horjul, sedež: Vrzdenec 17,
Horjul, pod vložno št. 1/11079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5799554
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jan-

želj Ladislav, razrešen 30. 5. 1995; Janželj
Silva, Ljubljana, Vrzdenec 17, razrešena
30. 5. 1995 in ponovno imenovana kot
namestnik direktorja, ki zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1996: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
264 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-

gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
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; 511 Posredništvo, 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 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; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-100348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03198 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa AMBIENTA, d.o.o., grad-
beni inženiring, Ljubljana, Štihova 24, se-
dež: Štihova 24, Ljubljana, pod vložno    št.
1/20709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme ter naslova in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5696771
Firma: AMBIENTA, gradbeni inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana, Štihova 17
Sedež: Ljubljana, Štihova 17
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 2663

Proizvodnja sveže betonske mešanice; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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; 511 Posredniš-
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tvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-100353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03012 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOMARKET, d.o.o.,
Trgovina, leasing, Ljubljana, Dunajska
421, sedež: Dunajska c. 421, Ljubljana-
Črnuče, pod vložno št. 1/02830/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5301297
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 501

Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo, 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo, 511 Posredništvo,
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 517 Druga trgo-
vina na debelo, 5170 Druga trgovina na de-
belo; 602 Drug kopenski promet; 6022 Sto-
ritve taksistov; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, 6521 Finančni zakup
(leasing); 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-100374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06623 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MZ, Svetovanje in inženi-
ring, proizvodnja in prodaja programske
opreme, Dragomer, d.o.o., sedež: Drago-
mer, V Loki 34, Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/03700/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom

o gospodarskih družbah ter spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti, osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366569
Firma: MZ, Svetovanje in inženiring,

proizvodnja in prodaja programske opre-
me, d.o.o., Ljubljana, Valvazorjeva 12

Skrajšana firma: MZ, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Valvazorjeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Zoran, Brezovica pri

Ljubljani, V Loki 34, Dragomer, vstopil    7.
12. 1989, vložil 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-100559

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05521 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa NOVOST LJUBLJA-
NA, ELITNA KONFEKCIJA, p.o. , v ste-
čaju, sedež: Podsmreka 5a, Dobrova, pod
vložno št. 1/00132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis sklepa St 52/95,
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. ter spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št. 5039983
Firma: ELITNA KONFEKCIJA NO-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 112,623.000 SIT
Ustanovitelj: ARS INŽENIRING, druž-

ba za investicije, inženiring in gradbeniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
VI/36, vstop 1. 10.1996, vložil 112,623.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nahtigal Franc, Domžale, Pot za Bi-
strico 23, imenovan 21. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; Uran Slavko, razre-
šen 1. 10. 1996.

Na podlagi sklepa stečajnega senata z
dne 1. 10. 1996 opr. št. St 52/95 se vpiše:
izročitev stečajnega dolžnika ELITNA
KONFEKCIJA NOVOST, p.o., v stečaju,
Podsmreka 5a, Dobrova kot pravne osebe
kupcu ARS INŽENIRING, d.o.o., Rožna do-
lina C. VI/36, Ljubljana.

Stečajni postopek se glede stečajnega
dolžnika ustavi, nadaljuje pa se zoper ste-
čajno maso, iz katere se poplačajo upniki.

Po pravnomočnosti sklepa se v sodnem
registru izbrišejo vsi vpisi v zvezi s stečaj-
nim postopkom, kupec pa se vpiše kot usta-
novitelj prodane osebe.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz p.o. v
d.o.o. s sklepom Srg 96/05521 z dne 18. 11.
1996.

Rg-100675

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05890 z dne 27. 11. 1996
pri subjektu vpisa VOEST ALPINE, za-
stopstvo in trgovina s kovinskimi izdelki,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska cesta 22c, se-
dež: Poljanska cesta 22c, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme in firme ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št. 5591325
Firma: VOEST - ALPINE STAHL, za-

stopstvo in trgovina s kovinskimi izdelki,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  VOEST  -  ALPINE
STAHL, d.o.o.

Ustanovitelj: VOEST - ALPINE EURO-
STAHL, GmbH, Linz, Voest-Alpine Strasse
1, vstopil 12. 12. 1993, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100689

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16319 z dne 22. 12. 1995
pod št. vložka 1/27188/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča tujo podružnico s temi-
le podatki:

Matična št.: 5879248
Firma: TEWEBE, Technischer Werks-

bedarf GEsmbH, A-1221 Wien, Obach-
gasse 6, podružnica Ljubljana, Trubarje-
va 79, Ljubljana

Skrajšana firma: TEWEBE GesmbH -
podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 79
Ustanovitelj: TEWEBE, Technischer

Werksbedarf, GesmbH, A-1221, Dunaj,
Obachgasse 6, vstopil 12. 12. 1994, vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Eržen Matjaž, Ljubljana, Trubarje-
va 79, imenovan 12. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995: 511
Posredništvo, 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-100697

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00637 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa OGUSSA LJUBLJANA,
podjetje za promet z žlahtnimi kovinami
in detalnimi proizvodi, d.o.o., sedež:
Riharjeva 1, Ljubljana, pod vložno         št.
1/24265/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št. 5782899
Firma: OGUSSA LJUBLJANA, Pod-

jetje za promet z žlahtnimi kovinami in
detalnimi proizvodi, d.o.o., Šišenska 4,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Šišenska 4.
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Rg-100699

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04841 z dne 5. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27077/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918596
Firma: ZDRAVKOVIĆ in ostali, servis

za čiščenje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Apihova 34
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Zdravković Javorka, Ne-

gotin, Plavna in Mladenović Desanka, Zaje-
čar, Glogovica, obe vstopili 9. 10. 1995,
vložili po 2.500 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zdravković Javorka, Negotin, Plavna
in direktorica Mladenović Desanka, Zaje-
čar, Glogovica, obe imenovani 9. 10. 1995,
zastopata družbo brez omejitev kot poslo-
vodji družbe.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-100710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05090 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ELGRAD-PIŽEM, k.d.,
gradbeništvo, elektroinštalacije, sedež:
Vnanje Gorice, Nova pot 84, Notranje Go-
rice, pod vložno št. 1/28011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5910463
Sedež: Brezovica, Kapalniška pot 14

Rg-100714

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05117 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ATS Čibašek, Avtoservis in
trgovina, d.o.o., Moste 37a, Komenda, se-
dež: Moste 37a, Komenda, pod vložno     št.
1/04317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320682
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čiba-

šek Emilijan, Komenda, Moste 37a, razre-
šen 19. 9. 1996 in ponovno imenovan kot
zastopnik, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Zupan Mira, Mengeš, Kamniška ce-
sta 42, imenovana 19. 9. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 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.

Rg-100763

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00601 z dne 22. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27459/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935083
Firma: AV KOČIŠ IN OSTALI, Pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: AV KOČIŠ IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Viška cesta 69a
Ustanovitelja: Kočiš Saša in Kočiš Dra-

go, oba iz Ljubljane, Viška cesta 69a, vsto-
pila 6. 2. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kočiš Saša, Ljubljana, Višja cesta
69a, imenovana 6. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Kočiš Drago, Ljub-
ljana, Viška cesta 69a, imenovan 6. 2. 1996,
namestnik direktorja, zastopa družbo brez
omejite.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-100829

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05382 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa SEUROY, podjetje za marke-
ting, trgovino, zunanjo trgovino, posredo-
vanje, turizem, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 152, sedež: Šmartinska 152, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki.

Matična št.: 5445078
Ustanovitelja: Kozina Majda, izstopila

17. 10. 1996; Saša Vinkovič, Ljubljana, Gla-
varjeva 16, vstopila 17. 10. 1996, vložila
1,505.566 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
zina Majda, razrešena 21. 10. 1996; direk-
torica Saša Vinkovič, Ljubljana, Glavarjeva
16, imenovana 21. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-100836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05445 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ITEM, poslovno svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20811/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5698561
Sedež: Ljubljana, Resljeva 16.

Rg-100918

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02692 z dne 28. 11. 1996

pod št. vložka 1/28662/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5949211
Firma: ECOLE - MUČIČ & SIN, avto

šola, d.n.o., Kamnik, Šutna 35
Skrajšana firma: ECOLE - MUČIČ &

SIN, d.n.o.,  Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Šutna 35
Ustanovitelja: Mučič Emil in Mučič Bo-

jan, oba iz Mengša, Slovenska 67, vstopila
16. 4. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mučič Emil in družbenik Mučič Bojan,
oba iz Mengša, Slovenska 67, imenovana
16. 4. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo, 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-43435

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00298 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Srednja šola tehničnih sto-
ritev Ljubljana, p.o., sedež: Titova cesta
78, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5089883
Firma: Srednja šola tehničnih strok in

osebnih storitev
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Ptujska 6
Ustanovitelja: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstop 9. 4. 1992, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Skupščina
mesta Ljubljane, izstop 9. 4. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovač Franc, razrešen 30. 6. 1991;
direktorica Kralj-Brajnik Sonja, Ljubljana,
Koroška 2 A, imenovana 10. 9. 1992, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 8022
Srenješolsko tehniško in poklicno izobraže-
vanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol.

Rg-43436

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00303 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ONKOLOŠKI INŠTITUT
Ljubljana, p.o., sedež: Zaloška c. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01158/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5055733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zwitter Matjaž, razrešen 1. 10. 1995;
direktor Rudolf Zvonimir, Ljubljana, Nade
Ovčakove 48, imenovan 2. 10. 1995, pred-
stavlja in zastopa družbo v okviru poobla-
stil, ki jih ima javni zavod v pravnem pro-
metu.
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Rg-43437

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00407 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, OBMOČNA ENOTA
MURSKA SOBOTA, sedež: Slovenska uli-
ca 48, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/19081/06 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika pri OE
Murska Sobota in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zver Jožef, razrešen 10. 7. 1995;
direktor Zver Jože, Murska Sobota, Parti-
zanska ulica 16, Rakičan, imenovan 10. 7.
1995, zastopa družbo v pravnem prometu v
okviru sredstev, opredeljnih s finančnim na-
črtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-43438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00413 z dne 15. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, PODROČNA ENOTA
PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE, se-
dež: Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana,, pod
vložno št. 1/19081/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva zastop-
nika pri enoti in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-

kopec Gregor, razrešen 10. 7. 1995 in zopet
imenovan 10. 7. 1995 kot direktor Berkopec
Gregor, Ljubljana, Celovška cesta 99 c, za-
stopa v pravnem prometu v okviru sredstev,
opredeljenih s finančnim načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 66030
Druga zavarovanja, razen življenjskega.

Rg-43439

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00414 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, OBMOČNA ENOTA
KRANJ, sedež: Gosposvetska 12, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/19081/10 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Petrič Drago, razrešen 26. 10. 1994;
direktor Česen Marijan, Kranj, Kokrica, Ku-
ratova 1, imenovan 27. 10. 1994, zastopa
družbo v pravnem prometu v okviru sred-
stev opredeljenih s finančnim načrtom za-
voda.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-43440

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00491 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Center za socialno delo
Domžale, sedež: Ljubljanska 70, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/01838/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5249929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rozman Vlasta, razrešena 26. 5.
1995; direktorica Šink Nuša, Domžale, Ma-
tija Tomca 1, imenovana 27. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-43441

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00534 z dne 15. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa DRAGOČAJNA-MOŠE, Turistič-
na zadruga, z.o.o., sedež: Dragočajna, 1216
Smlednik, pod vložno št. 1/26096/00 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5879213
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rozman Jože, razrešen 27. 5. 1995;
zastopnik Rozman Srečko, Moše 43, ime-
novan 27. 5. 1995, zastopa in predstavlja
zadrugo brez omejitev, kot predsednik.

Rg-43445

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00611 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Tiskarna Kočevski tisk,
p.o., sedež: Ljubljanska c. 18/a, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/00585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5049369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Dimitrijević Miroslava, razrešena
30. 1. 1996; direktor Bartolme Franc, Ko-
čevje, Kočevska 85a, imenovan 30. 1. 1996,
zastopa družbo neomejeno.

Rg-43447

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00723 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SRP, Družba za prestruk-
turiranje in upravljanje podjetij, d.d., se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
imenovanje prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5908345
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Gržančič Glumpak Ana, razrešena 13.
2. 1996; prokurist Gražančič Glumpak Ana,
Ljubljana, Strniševa 33, direktor Walters
Richard, oba imenovana 14. 2. 1996, so-
glasje nadzornega sveta za sklenitev pogodb
ali poslov: – za najem kakršnihkoli posojil s
strani družbe – za razpolaganje z vsemi ali
katerimikoli deli deležev družbe v kateriko-
li njeni hčerinski družbi – sklenitev katere-
koli gospodarske pogodbe s strani družbe,
ki kot celotna obveznost družbe določa pla-
čilo zneska, višjega od 20.000 DEM ali več
pogodb, ki vključujejo isto stranko, katerih
skupna vrednost obveznosti plačila družbe
presega v kateremkoli koledarskem letu to-
larsko protivrednost 50.000 DEM.

Rg-43448

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00760 z dne 22. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/00084/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča prenehanje Stan-
dard, p.o., zaradi razdelitve na tri družbe
kot posledica lastninskega preoblikovanja
podjetja STANDARD, p.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5077770
Firma: STANDARD Ljubljana, podjet-

je za proizvodnjo, prodajo in montažo
gradbenih elementov s popolno odgovor-
nostjo (p.o.) Ljubljana, Verovškova 64

Skrajšana firma: STANDARD, p.o.,
Ljubljana

Pravnoogr. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Verovškova 64

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Juričinec Ivica, zastopnik Gorc
Brane in zastopnik Renčelj Stojan, vsi raz-
rešeni 28. 9. 1995.

S sklepom Srg 760/96 z dne 22. 3. 1996
se vpiše prenehanje STANDARD p.o., Ljub-
ljana zaradi razdelitve na: STANDARD
VERMIKULIT, d.o.o. Ljubljana, vpisan na
reg.vl.št.: 1/26243/00; STANDARD
BETON, d.o.o., Ljubljana, vpisan na
reg.vl.št.: 1/26260/00 in K E M S, d.o.o.,
Ljubljana, vpisan na reg.vl.št.: 1/26277/00,
kot posledica lastninskega preoblikovanja
podjetja Standard, p.o.

Rg-43449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00761 z dne 22. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/26260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. na
podlagi pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja podjetja Standard, p.o.,
Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5899273
Firma: STANDARD BETON, podjetje

za proizovdnjo betona in betonske galan-
terije, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Verovškova 64
Osnovni kapital: 61,655.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 8,808.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 6,165.000 SIT; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 34,058.000 SIT;
Agatić Jozo, Ljubljana, Zapuška 99, vložek
349.000 SIT; Blažević Josip, Ljubljana,
Ižanska c. 440/b, vložek 145.000 SIT; Bitić
Nezir, Ljubljana, Stožice 21, vložek 135.000
SIT; Ćurguz Neđo, Ljubljana, Ižanska c.
438/c, vložek 242.000 SIT; Hajrić Fikret,
Ljubljana, Zavetiška 4, vložek 391.000 SIT;
Jakupaj Bajram, Ljubljana, Plešičeva 3
438/c, vložek 480.000 SIT; Juričinec Ivica,
Ljubljana, Preglov trg 6, vložek 2,309.000
SIT; Juričinec Majda, Ljubljana, Preglov trg
6, vložek 209.000 SIT; Juričinec Polona,
Ljubljana, Preglov trg 6, vložek 69.000 SIT;
Juričinec Gregor, Ljubljana, Preglov trg 6,
vložek 69.000 SIT; Jovićić Jošo, Ljubljana,
Ob potoku 51, vložek 520.000 SIT; Kajišić
Jozo, Ljubljana, Pavšičeva 26, vložek
809.000 SIT; Kopač Marija, Ljubljana,
Medno 13, vložek 27.000 SIT; Korelec Vla-
do, Ljubljana, V varde 27, vložek 735.000
SIT; Kranjc Anton, Preserje, Rakitna 103,
vložek 209.000 SIT; Krizman Franjo, Ljub-
ljana, Draga 18, vložek 288.000 SIT; Krz-
nar Darja, Ljubljana, Globočnikova 5, vlo-
žek 178.000 SIT; Koher Vladimir, Komen-
da, Reboljeva 12, vložek 5.000 SIT; Kuka-
vica Zijad, Ljubljana, Tržaška 6, vložek
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199.000 SIT; Levec Mojca, Ljubljana-Do-
brunje, Pot v dolino 7 a, vložek 668.000
SIT; Levec Jure, Ljubljana-Dobrunje, Pot v
dolino 7a, vložek 69.000 SIT; Lišinović Ner-
min, Ljubljana, Zavetiška 4, vložek 351.000
SIT; Makše Katarina, Ljubljana, Kunaver-
jeva 6, vložek 69.000 SIT; Muhanović Ali-
ja, Ljubljana, Steletova 8, vložek 129.000
SIT; Okoren Jožica, Grosuplje, Ponova vas
74, vložek 581.000 SIT; Podbršček Dragi-
ca, Ljubljana, Ulica na grad 2, vložek
244.000 SIT; Šabić Irfan, Ljubljana, Ruska
2, vložek 263.000 SIT; Štepec Ivan, Škoflji-
ca, Ravenska pot 34, vložek 425.000 SIT;
Teljak Ružica, Ljubljana, Bratov Rozman
4, vložek 581.000 SIT; Vugdalič Emira,
Medvode, Klanska 13, vložek 977.000 SIT;
Vugdalić Sabahudin, Medvode, Klanska 13,
vložek 244.000 SIT; Žarković Vilim, Ljub-
ljana, Trubarjeva 41, vložek 517.000 SIT;
Vugdalić Muharem, Medvode, Klanska 12,
vložek 69.000 SIT; Vugalić Muarem, Med-
vode, Klanska 12, vložek 69.000 SIT, vsi
vstopili 28. 9. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juričinec Ivica, Ljubljana, Preglov
trg 6, imenovan 5. 12. 1995, začasni direk-
tor zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom.

Ustanovitev na podlagi pravnih posledic
lastninskega preoblikovanja podjetja
STANDARD, p.o., Ljubljana, vpisanega na
reg. vložku št. 1/84/00.

Rg-43452

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00783 z dne 27. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/27648/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis d.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5935407
Firma: ARKADA TRI, pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ARKADA TRI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Celovška 206
Osnovni kapital: 784,345.000 SIT
Ustanovitelj: Arkada d.z.u., pooblaščena

družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 206, vstop 29. 2. 1996, ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bučigaj Andrej, Piran, Gregorčičeva
66, imenovan 29. 2. 1996, za sklenitev na-
slednjih pogodb ali za naslednja pravna de-
janja: – pogodbe za katere je tako določeno
s poslovnim načrtom družbe, – plačilo pro-
vizije v delnicah družbe, – najemanje in
dajanje posojil izven meja, določenih s po-
slovnim načrtom družbe, – pogodbe o pre-
nosu opravljanja plačilnega prometa, hram-
be vrednostnih papirjev in opravljanje po-
slov o nakupu in prodaji vrednostnih papir-
jev na borzi, – izplačilo predčasne

dividende, mora imeti predhodno soglasje
nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Kosta,
Novina Zvone in Madžarevič Borut, vsi
vstopili 29. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-43453

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00796 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VELO, trgovina na veliko
in malo, p.o., sedež: Celovška 150, 1000
Ljubljana,, pod vložno št. 1/01538/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5105706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škarja Karel, razrešen 29. 2. 1996,
direktor Bernik Branko, Medvode, Verje 15
e, imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 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; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-

na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
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; 5274
Druga popravila, d.n.; 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.
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Rg-43454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00811 z dne 12. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/27544/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis GIZ s temile po-
datki:

Matična št.: 5935474
Firma: CCIS, gospodarsko interesno

združenje, Ljubljana
Skrajšana firma: CCIS GIZ, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Ljubljana, Podmilščakova 57
Ustanovitelji: Gospodjinački Nataša,

Ljubljana, Podmilščakova 57; Simoniti Ser-
gej, Ljubljana, Bratovševa ploščad 17;
Gorščak Natalija, Tolmin, Bevkova ulica 16;
Ivanovič Iztok, Ljubljana, Ulica Jana Husa
3, vsi vstopili 12. 2. 1996, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gospodjinački Nataša, Ljubljana,
Podmilščakova 57, imenovana 12. 2. 1996,
predsednica združenja, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 511 Posredništvo; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 911 Dejavnost poslovnih, de-
lodajalskih in strokovnih združenj.

Rg-43455

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00867 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIA AIRWAYS, Sloven-
ski letalski prevoznik, p.o., Ljubljana,
Kuzmičeva 7, sedež: Kuzmičeva 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01352/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vpis prav-
nih posledic lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, ustanovnega, osnovnega
kapitala, naziva zastopnikov, uskladitev de-
javnosti in vpis članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5156505
Firma: ADRIA AIRWAYS, Slovenski

letalski prevoznik, d.d.
Skrajšana firma: ADRIA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 400,000.000 SIT
Ustanovitelj: Agencija Republike Slo-

venije za sanacijo bank in hranilnic, Ljub-
ljana, Trg republike 3, vstop 6. 2. 1996,
vložek 400,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grašek Peter, Ljubljana, Redelonghi-
jeva ul. 24, razrešen 6. 2. 1996 in zopet
imenovan 6. 2. 1996 kot zastopnik Grašek
Peter, začasna uprava, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Doljak Dušan,
Sekirnik Aleksander, Hrvatin Vesna, Veber

Drago, Potočnik Sebastijan in Pavličič So-
nja vsi vstopili 6. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij.
letal; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6210 Zračni promet na red-
nih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo RS opr. št. LPS
00590/00985/1996-MD z dne 22. 2. 1996,
vpisano v sodni register s sklepom Srg
867/96 z dne 19. 3. 1996.

Rg-43458

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01071 z dne 29. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/25578/11, vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis domače podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5860571070
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: NOVA GORICA, Tolminskih

puntarjev 4
Ustanovitelj: Nova Ljubljanska banka

d.d., Ljubljana, Ljubljana, Trg republike 2,
vstop 20. 2. 1996, odgovornost: odpisan kot
ust. podr.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uršič Aljoša, Šempeter pri Gorici,
Podmark 2, imenovan 20. 2. 1996, zastopa
družbo v skadu s pooblastilom Uprave No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za za-
stopanje in odločanje.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 65121
Dejavnost bank.

Rg-43456

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00883 z dne 22. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/27621/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustnovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5935628
Firma: KMEČKI SKLAD 3, Pooblašče-

na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 4

Skrajšana firma: KMEČKI SKLAD 3,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 4
Osnovni kapital: 4.017,055.000 SIT
Ustanovitelj: Kmečka družba za uprav-

ljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 4, vstop 23. 2. 1996, vložek
4.017,055.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Guntar Matjaž, Ljubljana, Vojkova
9, imenovan 30. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kure Ivan, Fre-
lih Viktor in Rupar Alojz, vsi vstopili 16. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-43459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01047 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TERMIT, rudarsko pod-
jetje kremenovih peskov in oplemenite-
nje nekovin, popolna odgovornost, Ljub-
ljanska cesta 18, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/00930/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sprememba zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033896
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Debelak Martin, razrešen 20. 2. 1996;
zastopnica Banko Veronika, Domžale,
Aškerčeva ul. 001, imenovana 21. 2. 1996,
v.d. direktor zastopa družbo neomejeno, raz-
ren pri opravljanju pravnih opravil v zvezi z
nepremičnim premoženjem podjetja, ko mo-
ra imeti v.d. direktor soglasje delavskega
sveta.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 141 Pri-
dobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 142 Pridobivanje
peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 275 Livarstvo; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela;
2852 Splošna mehanična dela; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6312 Skladišče-
nje; 7010 Poslovanje z lasntimi nepremič-
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ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7482 Pakiranje.

Rg-43460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01155 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DIVIDA, upravljanje inve-
sticijskih skladov, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana,  sedež:  Dunajska  22,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25509/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta, statuta in vpis
odobrenega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5841666
Člani nadzornega sveta: Urbas Janez,

Dolamič Boris, Sotošek Iztok in Mikuž Mar-
ko vsi izstopili 28. 2. 1996; Urbas Janez,
Lah Mojca in Smrekar Boštjan, vsi vstopili
28. 2. 1996

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
statuta družbe z dne 28. 2. 1996. Vpiše se
pooblastilo upravi, dano v 7. členu statuta z
dne 28. 2. 1996, da znaša odobreni kapital
družbe 50,000.000,00 SIT, kar je polovica
osnovnega kapitala družbe. V primeru po-
večanja osnovnega kapitala na podlagi odo-
brenega kapitala se lahko izključi prednost-
na pravica obstoječih delničarjev.

Rg-43462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01180 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOTEHNA LEASING,
finančne storitve in leasing, d.o.o., sedež:
Celovška c. 228, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20299/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5854148
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 6521 Fi-

nančni zakup (leasing).

Rg-43466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05873 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AB-ARHITEKTNI BIRO,
biro za arhitekturo in raziskave, p.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 5, sedež: Cankar-
jeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00146/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, vpis
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5076234
Firma: AB-ARHITEKTNI BIRO, d.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: AB BIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 3,110.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 310.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 310.000 SIT; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova ul. 28, vložek 620.000 SIT; La-
jovic Janez, Ljubljana-Črnuče, Primožičeva
28, vložek 410.000 SIT; Lajovic Majda,

Ljubljana-Črnuče, Primožičeva 28, vložek
410.000 SIT; Gerl-Klančar Irena, Ljublja-
na-Šentvid, Pustovrhova 15, vložek 290.000
SIT; Jaklič Jožef, Ljubljana, Cesta na Bo-
kalce 20, vložek 410.000 SIT; Goršič To-
maž, Ljubljana, Novakova 3, vložek
350.000 SIT, vsi vstopili 7. 11. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 73102 Ra-
ziskvanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00474/01047 – 1995/IJS z dne
11. 12. 1995 in uskladitev z Zakonom o
gospodarskih družbah vpisana v sodni regi-
ster s sklepom SRG 95/05873 dne 6. 5. 1996.

Rg-43467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05849 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TERMINSKA BORZA,
d.o.o., storitve finančnih trgov Ljubljana,
sedež: Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5918219
Ustanovitelji: Nova Ljubljanska banka

d.d. Ljubljana, Ljubljana, Šubičeva 2; SKB
banka d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina
4; Splošna banka Koper d.d. Koper, Koper,
Pristaniška 14; Gorenjska banka d.d. Kranj,
Kranj, Bleiweisova 1; Probanka d.d. Mari-
bor, Maribor, Gosposka 23; DBD d.o.o. No-
vo mesto, Novo mesto, Novi trg 5; Ljub-
ljanska banka-Splošna banka Velenje d.d.,
Velenje, Rudarska 3; Ljubljanaska banka –
Pomurska banka d.d. Murska Sobota, Mur-
ska Sobota, Kocljeva 14 a; Bema Ljubljana
d.d., Ljubljana, Kotnikova 5; B P H d.o.o.
Ljubljana, Ljubljana, Tomšičeva 1; Abanč-
na borzno posredniška hiša, podjetje za tr-
govanje z vrednostnimi papirji d.d. Ljublja-
na, Ljubljana, Slovenska 50; UBK banka
d.d. Ljubljana, Ljubljana, Tržaška 116; Ban-
ka Vipa d.d. Nova Gorica, Nova Gorica,
Kidričeva 7; Inatara borzno posredniška hi-
ša d.d., Ljubljana, Ljubljana, Železna cesta
18; Poteza d.d. Ljubljana, Ljubljana, Miklo-
šičeva 7 a; Slovenska investicijska banka
d.d. Ljubljana, Ljubljana, Čopova 38; Ko-
mercialna banka Triglav d.d. Ljubljana,
Ljubljana, Kotnikova 28; PM & A d.o.o.
Ljubljana, Ljubljana, Njegoševa 23; Publi-
kum borzno posredovanje d.d. Ljubljana,
Ljubljana, Komenskega 28; Proxy BPD
d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Dalmatinova 2;
Start d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Dalmati-
nova 2; Savinjsko borzno posredniška druž-
ba d.d. Žalec, Žalec, Šmartinska 134; TBH
d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Zaloška 54;
Banka Creditanstalt d.d. Ljubljana, Ljublja-
na, Kotnikova 5; BPD FIBA d.o.o. Koper,
Koper, Ferrarska 10; Ilirika d.d. Ljubljana,
Ljubljana, Breg 22; Alpoma d.d., Domžale,
Domžale, Ljubljanska 47; BPH Bona fide
d.o.o. Koper, Koper, Cesta Zore Perello Go-
dina 2; Modro borzno posredniška hiša d.d.
Ljubljana, Ljubljana, Gornji trg 4, vsi vstop
17. 11. 1995, vsi vložili po 34.090,91 SIT,

odgovornost: ne odgovarjajo; Mariborska
borznoposredniška hiša d.o.o. Maribor, Ma-
ribor, Vita Kraigherja 4/III; Capita borzno
posredniška hiša d.d. Ljubljana, Ljubljana,
Pražakova 6; Primorski finančni center In-
terfin, borzno posredniška družba, d.o.o. Ko-
per, Koper, Pristaniška 8; Inter Timex borz-
no posredovanje d.o.o. Ljubljana, Ljubljana,
Tivolska 50; Petrol borzno posredniška hiša
d.d. Ljubljana, Ljubljana, Tivolska 44; Med-
vešek Pušnik terminsko trgovanje d.o.o.
Ljubljana, Ljubljana, Gradnikove brigade 11;
TMB d.o.o. Maribor, Maribor, Strossmayer-
jeva 13; Factor banka d.d. Ljubljana, Ljub-
ljana, Železna 16 p.p. 126; Slovenska za-
družna kmetijska banka d.d. Ljubljana, Ljub-
ljana, Miklošičeva 4; Nika BPD d.d. Brežice,
Brežice, Trg izgnancev 1; Perspektiva d.d.
Metlika, Metlika, Kidričevo naselje; Dadas
poslovni sistem d.d., Maribor, Partizanska
13 a; Gorenje borzno posredniška hiša d.o.o.,
Velenje, Prešernova 8, vsi vstopili 20. 11.
1995, vsi vložili po 34.090,91 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Celjska borznoposred-
niška hiša d.o.o., Celje, Prešernova 18; Veri-
tas borzna hiša d.o.o. Maribor, Maribor,
Strossmayerjeva 11, oba vstop 22. 11. 1995,
vložek po 34.090,91 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Ljubljanska borza vrednostnih
papirjev d.d., izstop 17. 11. 1995.

Rg-43468

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05784 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA ANTENE, d.o.o.,
Podjetje anten in elektronskih naprav, se-
dež: Idrijska c. 42, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/01929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva zastop-
nika in izbris prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5045487
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vuga Matjaž in direktor Obreza Mi-
ro, oba razrešena 14. 11. 1995, zastopnik
Obreza Miro, Vrhnika, Krožna pot 8b, ime-
novan 14. 11. 1995, v.d. direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-43469

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05698 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MIKRO ADA, Center za
računalniško usposabljanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Parmova 41, sedež: Parmova 41,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12638/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, pooblastil za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503868
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelji: Toplišek Janez, Mengeš,

Pernetova 13, Trzin, vložek 769.000 SIT;
Rozman Sonja, Ljubljana, Einspielerjeva
5/c, oba vstopila 26. 12. 1990, vložek
153.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložek 305.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 153.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložek 153.000 SIT, vsti vstopili 21. 3.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toplišek Janez, Mengeš, Pernetova
13, Trzin, razrešen 21. 3. 1995 in zopet
imenovan 21. 3. 1995 kot direktor, vodi in
zastopa družbo brez omejitev, razen v teh
primerih, ko potrebuje predhodno soglasje
skupščine: – pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin – investiranje, naje-
manje posojil ali lizinga, dajenje posojil,
lizinga ali poroštev, sklepanje zakupnih po-
godb, v višini, ki presega višino osnovnega
kapitala družbe – izplačevanje predujmov
na račun udeležbe pri dobičku – podeljeva-
nje prokure ali neomejenih pooblastil – spre-
minjane notranje organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00224/00023 – 1995/TT z dne 1.
2. 1995 in uskladitev z Zakonom o gospo-
darskih družbah vpisano v sodni register s
sklepom Srg 5698/95 z dne 6. 5. 1996.

Rg-43470

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05581 z dne 24. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa FILC, tovarna filca, d.d., Mengeš,
sedež: Blejčeva 4, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/05774/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la, deležev, datuma pooblastil zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in vpisa članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034175
Sedež: Mengeš, Slovenska c. 40
Osnovni kapital: 402,834.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
32,166.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložek 32,166.000
SIT; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova ul. 28, vložek 182,982.000 SIT; Ude-
leženci notranjega odkupa po spisku, ki je
sestavni del Akta o lastninskem preobliko-

vanju, vložek 26,094.000 SIT; Že obstoječi
zasebni kapital delničarjev, vložek
65,094.000 SIT; Udeleženci interne razdelit-
ve po spisku, ki je sestavni del Akta o last-
ninskem preoblikovanje, vložek 64,332.000
SIT, vsi vstopili 30. 11. 1994, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marcijan Vida, Kamnik, Rozma-
nova 5, razrešena 30. 11. 1994 in zopet ime-
novana 30. 11. 1994 kot direktorica zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gale Anica, Ja-
kič Nevenka, Hribar Franci, Kožuh Rozka,
Sprema Anica in Urbanija Ciril, vsi vstopili
30. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 211 Proizvodnja vlak-
nin, papirja in kartona; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00300/00494 – 1995/MR z dne
15. 11. 1995 vpisano v sodni register s skle-
pom SRG 95/05581 dne 24. 5. 1996.

Rg-43471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05453 z dne 24. 5. 1996, pri
subljektu vpisa Komunalno podjetje Vrh-
nika, polna odgovornost, Pot na Tojnice
40, Vrhnika, sedež: Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/01298/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015707
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Dular Tanja, razrešena 18. 9. 1994.

Rg-43472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05382 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA MEDVODE, p.o., Cesta ob Sori
11, Medvode, sedež: Cesta ob Sori 11,
1215 Medvode, pod vložno št. 1/01777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5228212
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Čibej Borut, razrešen 14. 11. 1995;
zastopnica Plešec Erika, Medvode, Bizan-
tova 16, imenovana 15. 11. 1995, vršilec
dolžnosti vodje Hranilno-kreditne službe,
zastopa HKS neomejeno.

Rg-43473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05334 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta 4.
maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/10177/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis zastavne pravice v lasti Petan
Mirana s temile podatki:

Matična št.: 5452554
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem

deležu družbenika Petan Mirana v zavaro-
vanje terjatve upnika IKEA trgovina in sto-
ritve d.o.o. Ljubljana v višini 24.500 DEM
v tolarski protivrednosti ter obresti in stroški
določenih v pogodbi o zastavi z dne 8. 6.
1995 vloženi v zbirki listin pod Srg 5334/95,
vpisano v sodni register s sklepom Srg
5334/95 z dne 24. 5. 1996.

Rg-43474

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05333 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta 4.
maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/10177/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis zastavne pravice v lasti Stroh-
sack Mitje s temile podatki:

Matična št.: 5452554
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem

deležu družbenika Mitje Strohsacka v zava-
rovanje terjatve upnika IKEA trgovina in
storitve d.o.o. Ljubljana v višini 51.000
DEM v tolarski protivrednosti ter obresti in
stroški določeni v pogodbi o zastavi z dne
8. 6. 1995 vloženi v zbirki listin pod Srg
5333/95, vpisanov v sodni register s skle-
pom Srg 5333/95 z dne 22. 5. 1996.

Rg-43475

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05332 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta 4.
maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/10177/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis zastavne pravice na poslovnem
deležu katerega lastnik je Lovko Toni s te-
mile podatki:

Matična št.: 5452554
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem

deležu družbenika Lovko Tonija v zavaro-
vanje terjatve upnika IKEA, trgovina in sto-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4105

ritve d.o.o. Ljubljana v višini 24,500.000
DEM v tolarski protivrednosti z obrestmi in
stroški določeni v pogodbi o zastavi z dne
8. 6. 1995, vloženi v zbirki listin pod Srg
5332/95, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 5332/95 z dne 20. 5. 1996.

Rg-43476

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04851 z dne 30. 5. 1996, pod
št. vložka 1/16224/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5576059
Firma:  CESTNO  PODJETJE

STORITVE, podjetje za opravljanje go-
stinskih in drugih storitev, d.o.o., Ljub-
ljana, Stolpniška 10

Skrajšana firma: CESTNO PODJETJE
STORITVE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stolpniška 10
Osnovni kapital: 9,608.438,70 SIT
Ustanovitelj: Cestno podjetje Ljubljana,

izstop 15. 7. 1995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bizjak Mihael, razrešen 15. 7. 1995
Sklep skupščine z dne 15. 7. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku. Iz-
bris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
naslednji ustanovtelj: Cestno podjetje Ljub-
ljana, p.o., Ljubljana, Stolpniška 10; vpisa-
no v sodni register s sklepom Srg 4851/95 z
dne 30. 5. 1996.

Rg-43477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04850 z dne 30. 5. 1996, pod
št. vložka 1/16226/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5576067
Firma: CESTNO PODJETJE VZDR-

ŽEVANJE, podjetje za vzdrževanje in
varstvo cest, d.o.o., Ljubljana, Stolpni-
ška 10

Skrajšana firma: CESTNO PODJETJE
VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stolpniška 10
Osnovni kapital: 14,034.610 SIT
Ustanovitelj: Cestno podjetje Ljubjana,

izstop 20. 9. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kramljak Alojz, razrešen 20. 9.
1995.

Sklep skupščine z dne 20. 9. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku. Iz-
bris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
naslednji ustanovitelj: Cestno podjetje Ljub-
ljana, p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, vpisa-
no v sodni register s sklepom Srg 4850/95 z
dne 30. 5. 1996.

Rg-43478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04821 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Tiskarna Ljubljana, p.o.,

sedež: Tržaška 42, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00260/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5049342
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 212

Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 221 Založništvo; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 371 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Dru-
ga 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 prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 702 Dajanje lasntih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-43479

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04611 z dne 24. 5. 1996 pri

subjektu vpisa Osnovna šola Brezovica, se-
dež: Šolska ulica 15, 1351 Brezovica, pod
vložno št. 1/00460/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ravnatelja s
temile podatki:

Matična št.: 5089646
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Velkavrh Edvard, razrešen 31. 8.
1995, zastopnik Povšič Dušan, 1292 IG, Ig
337, imenovan 1. 9. 1995, ravnatelj, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-43480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04520 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa, HOJA, Oblazinjeno pohiš-
tvo d.o.o., Koprska 92, Ljubljana, sedež:
Koprska 92, 1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10979/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5459796
Firma: HOJA Oblazinjeno pohištvo,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log 86

Rg-43481

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04375 z dne 24 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRAMIZ, gradbeno pod-
jetje, p.o., Kočevje, Ob Mahovniški cesti
11, sedež: Ob Mahovniški cesti 11, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/00998/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, dejavnost, spremembo
firme, naziva zastopnika, vpisa osnovnega
kapitala, ustanoviteljev in članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5129702
Firma: GRAMIZ, Gradbeno podjetje,

d.d. Kočevje
Skrajšana firma: GRAMIZ, d.d., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 67,644.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložek 6,764.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 6,764.000 SIT; Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložek 13,529.000 SIT; Interna razdelitev,
vložek 13.529.000 SIT; Notranji odkup, vsi
vstopili 11. 7. 1995, vložek 27,058.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgonec Janez, razrešen 11. 7. 1995 in
zopet imenovan, 11. 7. 1995, direktor Zgo-
nec Janez, Stara cerkev, Breg 14, začasni
direktor delniške družbe, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Obrstar Marko,
Božič Milovan, Bunderla Herman, Novak
Franc, Saftič Vilim in Jakopin Miran, vsi
vstopili 11. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.
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Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00365/00112/95-TT z dne 28. 8.
1995 in uskladitev z Zakonom o gospodar-
skih družbah vpisana v sodni register s skle-
pom SRG 95/04375 dne 24. 5. 1996.

Rg-43483

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04234 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, p.o., sedež: Tabor 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01182/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v javni socialnovarstveni zavod, spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5051070
Firma: Dom upokojencev Center, Ta-

bor-Poljane
Skrajšana firma: Dom upokojencev

Center
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 8531 In-

stitucionalno socialno varstvo; 85311 De-
javnost domov za starejše; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Preoblikovanje v javno socialnovarstve-
ni zavod vpisano v sodni register s sklepom
SRG 95/04234 dne 24. 5. 1996.

Rg-43484

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04172 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRAMONT, d.d., Firma za
izvajanje investicij in trgovino Ljublja-
na, Tbilisijska 81, sedež: Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.d. v d.o.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5887747
Firma: CMC MONT, d.o.o., družba za

gradnjo in trgovino
Skrajšana firma: CMC MONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Osnovni kapital: 5,700.000 SIT
Ustanovitelji: Stanič Miran, Ljubljana,

Slovenska cesta 8, vstop 26. 2. 1992, vložek
1,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Obermajer Janez, izstop 28. 7. 1995; CMC
INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska
81, vložek 2,850.000 SIT; Pirc Rajko, Kranj,
Podreča 114, vložek 850.000 SIT; Dolenc
Branko, Horjul, Horjul 208, vsi vstopili 28.
7. 1995, vložek 850.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Stanič Miran, razrešen 28. 7. 1995;
direktor Stanič Miran, Ljubljana, Slovenska
cesta 8, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Pirc Rajko, Kranj, Podreča 114,
oba imenovana 28. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 4010 Oskrba z elektriko;
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; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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-
no, tapetami, čistili; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Preoblikovafnje delniške družbe v druž-
bo z omejeno odgovornostjo in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah vpisana v
sodni register s sklepom SRG 95/04172 dne
31. 5. 1996.

Rg-43485

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03404 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TASO, d.o.o., podjetje za
organiziranje in izvajanje prometa blaga
in storitev Gornji trg 24, Ljubljana, se-
dež: Gornji trg 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23149/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5792045
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 511 Po-

sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na 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; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-

delkov široke porabe; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 714 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-43451

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00764 z dne 22. 3. 1996,,
pod vložno št. 1/26277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., na
podlagi pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja podjetja Standard, p.o.,
Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5898765
Firma: K E M S, podjetje za vzdrževa-

nje strojnih naprav in opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: K E M S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Verovškova 64
Osnovni kapital: 16,181.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 3,057.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 1,618.000 SIT; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 7,587.000 SIT;
Gorc Branko, Grosuplje, Cikava 27, vložek
401.000 SIT; Ilić Rafael, Logatec, Krpano-
va 6/d, vložek 458.000 SIT; Makše Barba-
ra, Ljubljana, Kunavarjeva 6, vložek
512.000 SIT; Podbršček Borut, Ljubljana,
Ulica na grad 2, vložek 478.000 SIT; Sajo-
vic Marija, Kranj, Gubčeva 3, vložek
488.000 SIT; Sarać Mile, Ljubljana, Sajov-
čeva 1, vložek 464.000 SIT; Sašek Bogo-
mir, Grosuplje, Pod gozdom, Cesta IV/5,
vložek 452.000 SIT; Vlah Slavko, Ljublja-
na, Krištofova 12, vložek 504.000 SIT; Vug-
dalič Emira, Medvode, Klanska 13, vložek
162.000 SIT, vsi vstopili 28. 9. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sašek Bogomir, Grosuplje, Pod goz-
dom, Cesta IV/5, imenovan 5. 12. 1995,
začasni direktor zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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
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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;
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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje 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.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi pravnih po-
sledic lastninskega preoblikovanja podjetja
STANDARD, p.o., Ljubljana, vpisanega na
reg. vložku 1/84/00.

Rg-43486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03399 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MARIFLEX, Export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, Lemeževa 2, se-
dež: Lemeževa 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21376/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5718775
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 2511

Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 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

Proizvodnja 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,
stistaknje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen op;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdleki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mesni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
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krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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; 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 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.

Rg-43487

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03386 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa HERA TRADE, Podjetje
za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
68, sedež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22347/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 57847272
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in

sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1586 Predelva čaja in kave;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4531 Električne inštalaci-
je; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 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, gospodinskih 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 rasti-
linami; 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; 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; 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
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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.; 55112 Dejavnost penzionov;
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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
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; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje 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.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03347 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DOMES, podjetje za pre-
delavo mesa, suhomesnatih izdelkov in tr-
govino, d.o.o., Zajelše 28, Dol pri Ljub-
ljani, sedež: Zajelše 28, 1262 Dol pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/23707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769434
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 0121 Re-

ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,

mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 013
Mešano kmetijstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo
in živinorejo brez veterinarskih storitev; 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 152 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 183 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 203 Stavb-
no mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in
kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papir-
ja in kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (caterin); 6024 Cestni tovor-
ni promet.

Rg-43492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03241 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RETINA, Zavod za podpo-
ro civilnodružbenih inicijativ Ljubljana,
Mirje 4, sedež: Mirje 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5847087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Murari Ksenja, Ljubljana, Ob žici
7, razrešena 24. 4. 1995 in zopet imenovana
24. 4. 1995 kot direktorica, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-43493

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03240 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FARMTECHNIK BEVA,

podjetje za opremljanje farm, d.o.o., se-
dež:  Zagradec  41,  1303  Zagradec,  pod
vložno št. 1/06678/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5360447
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 0142

Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-43496

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03223 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PANK KEJŽAR, in druž-
benik gostinstvo, trgovina in storitve,
d.n.o., Grosuplje, sedež: Malo Mlačevo 22,
1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/21936/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5740851
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
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kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško orpemo; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7470
Čiščenje stavb; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43498

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03192 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LIPART, storitve reklame
in ekonomske propagande, d.o.o., Knezo-
va 1, Ljubljana, sedež: Knezova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06712/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366186
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže

iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdle-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdlekov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3621 Ko-
vanje kovancev in medalj; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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 izdleki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecilizirana 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 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 teksilno 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 izdleki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
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);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.;7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43500

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03069 z dne 30. 5. 1996,,
pod vložno št. 1/26284/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5895499001
Firma: FORMINVEST TOMŠE CO,

d.n.o., storitve, finančni inžiniring, uvoz-
izvoz, Ljubljana, Žaucerjeva 15, Podruž-
nica PTUJ

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: PTUJ, Vičava 78
Ustanovitelj: Forminvest Tomše CO,

d.n.o., Ljubljana, Žaucerjeva 15, vstop 19.
10. 1994, odgovornost: vpisan kot ust.podr.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tomše-Ljubek Vesna, Ljubljana, Žau-
cerjeva 15, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Ljubek Vladimir, Ljubljana, Vr-
tača 3, oba imenovana 19. 10. 1994, pomoč-
nik direktorja, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 1430 Pridobivanje mineralov
za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mi-
neralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in

drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1593
Proizvodnja vina in grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jih; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 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; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozemtiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
načnim posredništvom; 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-43502

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03011 z dne 14. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa GRAFA, d.o.o., Podjetje za vode-
nje knjigovodstva in finančni inženiring,
Ljubljana, Ižanska 94, sedež: Ižanska 94,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15220/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5575222
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnsoti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Razikovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotoko-
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piranje 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.

Rg-43503

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03010 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DOMAČA PEKA, pro-
izvodnja peciva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pod topoli 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5376211
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1588 Proizvodnja homoge-
niziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-43504

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03007 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRUPA, Inžiniring, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 8, sedež: Vodniko-
va 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04413/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5346711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Gruden Mihael, Ljubljana, Gradišče
6, imenovan 30. 5. 1995.

Rg-43505

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03006 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NEC, d.o.o., trgovsko pod-
jetje Ljubljana, sedež: Cigaletova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18939/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in vpis zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5621402
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šemrov Marjeta, Ljubljana-Polje,
Pot v mejah 7/d, imenovana 29. 5. 1995,
namestnik direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-

delki; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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 ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šporn-
to opremo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-43506

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02995 z dne 24. 5. 1996,,
pod vložno št. 1/03580/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5315727002
Firma:  SMART-COM,  Ljubljana,

d.o.o., Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Ulica heroja Jevtiča 1
Ustanovitelj: SMART-COM, družba za

proizvodnjo in prodajo informacijskih in te-
lekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 14, vstop 9. 5.
1995, odgovornost: vpisan kot ust. podr.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lutar Marko, Maribor, Krekova 12,
imenovan 9. 5. 1995, zastopa podružnico
neomejeno, v okviru njene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 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; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-43507

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02903 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ARTES, družba za trgova-
nje, inženiring, projektiranje, oblikova-
nje, marketing, svetovanje, storitve in za-
stopanje, družba z omejeno odgovornost-
jo, sedež: Resljeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05874/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400007
Firma: ARTES, družba za projektira-

nje, inženiring in svetovanje z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 109
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 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; 7230
Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-43508

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02594 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LESNINA RAČUNALNIŠKI INŽE-
NIRING, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5300665
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šink Boštjan, razrešen 31. 3. 1995,
direktor Petauer Boštjan, Ljubljana, Galje-
vica 7, imenovan 20. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-43509

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02576 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa JULON, Proizvodnja po-
liamidnih filamentov in granulatov, d.d.,
Ljubljana, Ltališka c. 15, sedež: Letališka
cesta 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01638/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo tipa zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005485
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Bonazzi Giulio, Verona, Via del Torresin
2, razrešen 5. 5. 1995 in zopet imenovan kot
direktor oziroma edini član uprave, predstav-
lja in zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čelešnik Božo,
izstop 19. 5. 1995, Petan Anton, Škorja
Branko, oba vstopila 19. 5. 1995, Murgese
Mario, Torresani Bruno Coriolano, Becce-
gato Tonino in Kraus Edi, vsi izstopili 5. 5.
1995, Škorja Brane, vstop 5. 1. 1995, izstop
19. 5. 1995, Murgese Mario, Torresani Bru-
no Coriolano, Beccegato Tonino in Kraus
Edi, vsi vstopili 5. 5. 1995.

Rg-43510

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02540 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ZIR, d.o.o., Podjetje za za-
ključna dela v gradbeništvu, Ljubljana,
sedež: Koprska 94, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02041/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5284163
Ustanovitelja: Simončič Milena, izstop

20. 4. 1995, ZIR, d.o.o., Ljubljana, Koprska
94, vstop 20. 4. 1995, vložek 14,133.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43511

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01951 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MLADINSKI DOM
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MALČI BELIČEVE, Ljubljana, Mencin-
gerjeva 65, sedež: Mencingerjeva 65, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00897/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5057051
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kokalj Saša, Ljubljana, Celovška
145 a, imenovana 5. 4. 1995, zastopa druž-
bo v vseh zadevah.

Rg-43512

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00613 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VICOMA, proizvodnja,
servisne storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12635/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498104
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Elektrotehna Elex

INTERNATIONALO TRADE, p.o., Ljub-
ljana, Dunajska c. 21, vstop 25. 2. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 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; 331 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen op; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 365 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 511 Posredništvo; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 726 Druge računalniške dejavnosti;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-43514

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00427 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CENE ŠTUPAR, Center za
permanentno izobraževanje, p.o., Ljub-
ljana, Vojkova 1, sedež: Vojkova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00698/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih, vpis skrajšane firme,
spremembo tipa zastopnika, uskladitev de-
javnosti in predložitev statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5052017
Skrajšana firma: CENE ŠTUPAR, CPI

Ljubljana, p.o.
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Ljubljana Bežigrad,

Ljubljana, Linhartova 13, vstop 8. 4. 1981,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Banković Renata, Trzin, Pod goz-
dom 29, razrešena 25. 11. 1994 in zopet
imenovana kot direktorica, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 8021 Srednješolsko splošno izo-
braževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-43515

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00287 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Vzgojno varstveni zavod
JELKA, Glavarjeva 18 a, Ljubljana, se-
dež: Glavarjeva 18 a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00974/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5049946
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Novinec Mojca, razrešena 30. 11.
1994, zastopnica Škof Franja, Ljubljana,
Bizjanova ul. 3, imenovana 1. 12. 1994,
pomočnica ravnateljice, podpisuje v odsot-
nosti ravnateljice neomejeno.

Rg-43517

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19526 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BIO-LINIJA, d.o.o., sedež:
Vrečarjeva 19, Lavrica 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/21620/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5749727
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Antonija, Škof-

ljica, Vrečarjeva 19, Lavrica, vstop 19. 1.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1030 Pri-
dobivanje šote; 5122 Trgovina na debelo s

cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-43518

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19503 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SVOBODNA MISEL, druž-
ba za založništvo in finance, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Dvoržakova 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
vpisa članov nadzornega sveta in izbris
omejitev direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5816025
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Društvo ZZB NOB, Ljub-

ljana, Vrtača 11, vložek 1,530.000 SIT, Dro-
le Živa, Ljubljana, Palmejeva 20, vložek
210.000 SIT, Žokalj Jesih Bojana, Ljublja-
na, Knezova 34, vložek 210.000 SIT, Pleni-
čar Miranda, Ljubljana, Na jami 11, vložek
210.000 SIT, Strašek Milenko, Celje, Nuši-
čeva 14, vložek 210.000 SIT, Vukina Elza,
Ljubljana, Ulica 28. maja 53, vložek
210.000 SIT, Kavčič Vladimir, Ljubljana,
V Murglah 267, vložek 210.000 SIT, Okorn
Marija, Ljubljana, Ižanska cesta 94, vložek
210.000 SIT, vsi vstopili 28. 6. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Vladimir, Ljubljana, V Mur-
glah 267, razrešen 12. 12. 1994 in zopet
imenovan 12. 12. 1994 kot direktor, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Tepina Jože,
Braniselj France in Žokalj Jesih Bojana, vsi
vstopili 28. 6. 1993.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnsoti, d.n.; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humenistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 913 Dejavnsot drugih orga-
nizacij.

Rg-43519

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19456 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MEPLAS DRAGOMER,
podjetje za veleprodajo, maloprodajo, za-
stopanje in zunanjo trgovino, d.o.o., Dra-
gomer, sedež: Dragomer, Pot ob Snežaku
18, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/12138/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
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družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5321336
Osnovni kapital: 1,911.300 SIT
Ustanovitelj: Cerar Janez, Brezovica,

Dragomer, Pot ob Snežaku 18, vstop 22. 4.
1991, vložek 1,911.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snini izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43523

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19439 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIA LAB, Laboratorij-
ska diagnostika, d.o.o., Ljubljana, Luize
Pesjakove 8 a, sedež: Luize Pesjakove 8 a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23330/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5767687
Osnovni kapital: 1,586.540 SIT
Ustanovitelja: Kržišnik Alenka, Ljublja-

na, Linhartova 5, vložek 146.540 SIT,
Adriamed, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
oba vstopila 21. 4. 1993, vložek 1,440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-43524

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19406 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ARTES, družba za trgova-
nje, inženiring, projektiranje, oblikova-
nje, marketing, svetovanje, storitve in za-
stopanje, družba z omejeno odgovornost-
jo, sedež: Resljeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05874/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, zastopnika in povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5400007
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Blaganje Dušan, Ljublja-

na, Poljanska 19, vstop 11. 12. 1989, vložek
300.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Brajič Dušan in Pelan Anuška, oba izstopila
29. 12. 1994, Jakopič Blaganje Nada, Ljub-
ljana, Poljanska 19, vstop 11. 12. 1989, vlo-
žek 300.400 SIT, Križman Srečko, Grosup-
lje, Kersnikova 5, vložek 300.400 SIT, Vav-
tar Janez, Grosuplje, Kersnikova 3, vložek
300.400 SIT, Danev Marijan Franc, Ljub-
ljana-Polje, Novo Polje, Cesta XV/23, vsi
vstopili 29. 12. 1994, vložek 300.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakopič Vekoslav, razrešen 29. 12.
1994, direktorica Jakopič Blaganje Nada,
Ljubljana, Poljanska 19, imenovana 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13938 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FILTEX, d.d., proizvodnja
in trgovina, Ljubljana, Slomškova 23, se-
dež: Slomškova 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18178/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5619378
Firma: FILTEX, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FILTEX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šešok Janja, Komenda,

Zadružna 32, vstop 1. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
vpisana v sodni register s sklepom Srg
13938/94 z dne 24. 5. 1996.

Rg-43529

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13165 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA –
BANKA ZASAVJE, d.d., Trbovlje, sedež:
Trg revolucije 25 c, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/01500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča predložitev spremembe in
dopolnitve statuta družbe z zapisnikom
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5026091
Sprememba statuta z dne 28. 6. 1994,

vpisana v sodni register s sklepom Srg
13165/94 z dne 28. 5. 1996.

Rg-43530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12391 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NEF, podjetje za gospodar-
sko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 122, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24962/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5817749
Ustanovitelja: Neffat Milan, Ljubljana

Polje, Novo Polje, Cesta IV/34, vstop 29.
11. 1993, vložek 662.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja in Nebra, podjetje za davčno,
organizacijsko in ekonomsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, vstop 16.
6. 1994, vložek 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-43531

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04793 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VALTER, podjetje za elek-
trotehnične storitve, d.o.o., Homec, VII.
ulica/16, Radomlje, sedež: Homec, VII.
ulica/16, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/20851/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5720648
Osnovni kapital: 1,945.358 SIT
Ustanovitelj: Sodnik Ivan, Radomlje,

Homec, VII/16, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,945.358 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43741

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02707 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SEMCO 5, podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
Črnuče, Zasavska c. 12, sedež: Zasavska
c. 12, Ljubljana – Črnuče, pod vložno št.
1/20690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5717973
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 011 Pri-

delovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 020 Gozdarstvo in gozdarske storitve;
050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespeciliziranih
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;
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527 Popravila izdelkov široke porabe; 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-43742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15609 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO STANO-
VANJSKO PODJETJE LITIJA, p.o., Lii-
tija, Ponoviška cesta 15, sedež: Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija, pod vložno št.
1/08333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v d.o.o., spremembo
firme, deležev, spremembo ustanovitelja,
osnovnega kapitala, uskladitev in spremem-
be dejavnosti, spremembo zastopnika in vpis
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5112141000
Firma: Javno podjetje Komunalno sta-

novanjsko podjetje Litija, d.o.o.
Skrajšana firma: KSP Litija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 318,868.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Litija, Litija, Jere-

bova ul. 14, vstop 3. 11. 1994, vložek
318,868.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Baš Janez, Litija, Sitarjevška c. 29, ime-
novan 3. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev, razen pri: – prometu z nepremičninami
in osnovnimi sredstvi, – najemanju posojil,
ki niso predvidene s planom oziroma poslov-
nim načrtom podjetja, – pri izbiri podizvajal-
cev in pogodbah z njimi. Za navedeno mora
predhodno dati soglasje ustanovitelj. Direk-
tor Baš Janez, razrešen 3. 11. 1994.

Člani nadzornega sveta: Palatinus Mi-
lan, Izlakar Milan, Brilej Martin, Kotar Loj-
ze in Omahen Marta, vsi vstopili 26. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1996: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 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; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 9000 Storitve javne higiene; 9304 Po-
grebne storitve.

Preoblikovanje iz javnega podjetja p.o.
v javno podjetje d.o.o. vpisano v sodni regi-
ster s sklepom Srg 15609/94 z dne 24. 8.
1995.

Rg-43744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02738 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KARDIOLOG, podjetje za
preprečevanje bolezni srca in ožilja,
d.o.o., sedež: Majke Jugovičev 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14221/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo firme, sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5544742
Firma: KARDILOG, podjetje za pre-

prečevanje bolezni srca in ožilja z narav-
nimi sredstvi, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 19
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 221 Za-

ložništvo; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Rg-43745

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02772 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KRILI, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Vrzdenec 85,
Horjul, sedež: Vrzdenec 85, 1354 Horjul,
pod vložno št. 1/10161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5462657:
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 261 Pro-

izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecilaiziranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecilaizira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-43746

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02753 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KAMELIJA, podjetje za
trgovino, posredovanje in zunanjetrgo-
vinske posle, d.o.o., Valvazorjev trg 9/b,
Litija, sedež: Valvazorjev trg 9/b 1270 Li-
tija, pod vložno št. 1/13166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5506492
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 182

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredniš-
tvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespeciliziranih 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; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-43754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02286 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BEAT, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za arhitekturo, oblikovanje,
gradbeništvo, fotografijo, trgovino in go-
stinstvo, Prečna 2, Ljubljana, sedež: Preč-
na 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04163/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5346495
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Ustanovitelja: Kajin Boris, izstop 29. 4.
1996, Blatnik Boris, Ljubljana, Ane Ziher-
love 4, vstop 21. 12. 1989, vložek 1,542.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Blatnik Boris in direktor Kajin Boris oba
razrešena 29. 4. 1996, direktor Blatnik Boris,
Ljubljana, Ane Ziherlove 4, imenovan 29. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-43755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05808 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa C.P. BIRO, podjetje za sve-
tovanje in inženiring, d.o.o., sedež: An-
dreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07302/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbene po-
godbe, spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5387116
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 28210

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,

kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-43760

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02568 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PRO SAF, proizvodnja, tr-
govina, storitve in inženiring, d.o.o., Vrh-
nika, sedež: Gradišče 14 a, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/25581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857619
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 3130

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in; 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektrianje in tehnično svetovanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost.

Rg-43761

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02633 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOZIN, d.o.o., šola za tuje
jezike in trgovino, storitve, proizvodnja,
Ljubljana, Gregorinova 12, sedež: Gre-
gorinova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20174/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5687268
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdlekov, 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 deblo z ži-
vimi 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
izdleki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no 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, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 52471 De-
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javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Projektrianje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Rg-43765

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02626 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SEMPCO, zastopstvo tujih
firm, izvoz-uvoz in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Štihova 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5781086
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila 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;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;

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; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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 izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na 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; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-

govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52320 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 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; 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; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov.

Rg-43766

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02632 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PEGRA, podjetje za eko-
nomske, grafične in trgovsko-gostinske
storitve, d.o.o., Pance 11, Šmarje Sap, se-
dež: Pance 11, 1293 Šmarje-Sap, pod vlož-
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no št. 1/08111/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5417953
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2223

Knjigoveštvo in dodelava; 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; 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 Nespecilizirana 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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 sprecializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno

z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim mateialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in 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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43768

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02629 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MEGALES, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., Kočevska Re-
ka, Kočevska Reka 40, sedež: Kočevska
Reka 40, 1338 Kočevska Reka, pod vložno
št. 1/23658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5779979
Ustanovitelja: Božič Boris, izstop 15. 5.

1995, Šepec Igor, Kočevje, Šalska vas 108,
vstop 16. 6. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Boris, razrešen 15. 5. 1995.

Rg-43771

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05713 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa JOMAR, Export-import,
d.o.o., Brezovica, Cesta na postajo 64, se-
dež: Cesta na postajo 64, 1351 Brezovica,
pod vložno št. 1/19432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti, spremembo dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5662311
Ustanovitelja: Schonleitner Josef, izstop

31. 12. 1995, Mravlje Drago, Brezovica pri
Ljubljani, Cesta na postajo 64, vstop 14. 5.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Schonleitner Josef, razrešen 31. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjsih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladišče-
nje.

Rg-43772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05804 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VITA, družba za trgovino
z živilskimi in kmetijskimi proizvodi,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Cesta na Laze
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5326664
Sedež: Ljubljana, Tržaška 118
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdlekov; 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-
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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;
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; 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; 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; 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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 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; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05793 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PRO-GEM, svetovanje,
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gos-
posvetska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5493862
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 5

Rg-43776

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02139 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TACOM, Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Ljubljana,
Preglov trg 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17444/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razveljavitev sklepa o zavrže-
nju Srg 94/10284 in spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in spremembo deležev,
ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5698006
Osnovni kapital: 1,520.433,80 SIT
Ustanovitelja: Talić Ljubica, vstop

22. 12. 1993 in Talić Radislav, vstop 23. 5.
1994 oba Ljubljana, Preglov trg 10, vložek
760.216,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Sprememba dejavnosti: dejavnost se raz-
širi z naslednjimi dejavnostmi z dnem 6. 5.
1996: – proizvodnja in storitve s področja
grafične dejavnosti; – storitve reklame in
propagande za vsa področja; – turistično
posredovanje; – posredovanje in zastopanje
v prometu blaga in storitev; – zaključna de-
la v gradbeništvu; – finančne, računovod-

ske in knjigovodske storitve in obdelava po-
datkov; – trgovina na debelo in na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; – oseb-
ne storitve in storitve gospodinjstvom iz
vseh področij; – gostinska dejavnost.

Rg-43778

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02591 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TENIT, podjetje za monta-
žo, ingeniring, trgovino in razvoj, d.o.o.,
Gašperšičeva 23, Ljubljana, sedež: Gaš-
peršičeva 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11348/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, uskladitev
dejavnoti ter spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5464935
Ustanovitelj: Kos Jernej, Ljubljana, Gaš-

peršičeva 23, vstop 21. 1. 1991, vložek
1,585.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kos Marjeta, izstop 8. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kos Marjeta, razrešena 8. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0125 Reja drugih živali; 0130 Meša-
no kmetijstvo; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 4521 Splošna gradbena 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-43780

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01464 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Prvi investicijski sklad
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
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no št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ododbrenega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5893399
Vpiše se pooblastilo upravi dano v 5.

členu statuta z dne 20. 3. 1996, da se osnov-
ni kapital poveča za 57,000.000 SIT ob dru-
gi izdaji delnic, tako da znaša skupaj
447,000.000 SIT.

Rg-43783

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02024 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NBS, podjetje za proizvod-
njo, predelavo in trgovino kemičnih iz-
delkov, d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Do-
lenja vas 53, 1355 Polhov Gradec, pod
vložno št. 1/25382/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5853907
Osnovni kapital: 8,216.000 SIT
Ustanovitelj: Astere August De Schrij-

ver, Hergiswil NW, Švica, Grossmatt 6,
vstop 18. 1. 1994, vložek 8,216.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-43785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01759 z dne 16. 5. 1996,,
pod vložno št. 1/27529/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis domače podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5935458001
Firma: ARIS JABOLKO, računalniški

inženiring, proizvodnja in razvoj, d.o.o.,
Podružnica Brajnikova 49, Ljubljana

Skrajšana  firma:  ARIS  JABOLKO,
d.o.o., Podružnica Brajnikova 49, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Brajnikova 49
Ustanovitelj: Aris Jabolko, d.o.o., Ljub-

ljana, Ljubljana-Šentvid, Bognarjeva pot 44,
vstop 26. 1. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajh Branko, Ljubljana-Šentvid, Bog-
narjeva pot 44, imenovan 26. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih 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; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen op; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 511 Posred-
ništvo; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 517 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 642 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 714 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 723 Obdela-
va podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje 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; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektrianje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-43786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02775 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ANAJ, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mariborska 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14609/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572614
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Raja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja
surovega 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 slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina in grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 2111 Proizvodnja vlak-
nin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-43787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02742 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INTERCOMERCE – SL,
podjetje za proizvodnjo, uvoz in izvoz,
turizem in trgovino, d.o.o., Milana Majc-
na 18, Ljubljana, sedež: Milana Majcna
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08460/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja, zastopnika,
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419093
Ustanovitelj: Götzl Mirko, Ljubljana,

Derčeva ul. 41, vstop 13. 8. 1990, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Česnik Srečko, izstop 12. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Götzl Jasna, razrešena 23. 5. 1995
in zopet imenovana kot direktorica Ljublja-
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na, Krivec 26, dne 23. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev, direktor Česnik Srečko,
razrešen 20. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-43791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05707 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa M&M ARNUŠ in ostali, tr-
govina, mesnica in gostinske storitve,
d.n.o., Dob, sedež: Krtina 93, 1233 Dob,
pod vložno št. 1/22565/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti, firme s temile podatki:

Matična št.: 5758360
Firma: M&M ARNUŠ IN OSTALI, tr-

govina, mesnica in gostinske storitve,
d.n.o., Šmarje-Sap

Skrajšana  firma:  M&M  ARNUŠ  IN
OSTALI, d.n.o., Šmarje-Sap

Sedež: Šmarje-Sap, Ljubljanska 101
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 7031 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Rg-43792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02661 z dne 20. 5. 1996,,
pod vložno št. 1/25540/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča izbris podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5848580
Firma: Robert Placzek AG, Dunaj, Po-

družnica Ljubljana
Skrajšana firma: Robert Placzek AG,

Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 9
Ustanovitelj: Robert Placzek AG Dunaj,

Dunaj, Trattnerhof 1/1, vstop 31. 7. 1995,
odgovornost: vpisan kot ust.podr.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bojko Boris, Ljubljana-Polje, Vevška
cesta 24, imenovan 31. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
upravnega odbora delniške družbe z dne 31.
7. 1995.

Rg-43793

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05663 z dne 22. 5. 1996,,
pod vložno št. 1/25195/01 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča izbris po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5832888001
Firma: LIVIMEX, trgovina, zastopa-

nje in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Po-
družnica s sedežem Vošnjakova 1, Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  LIVIMEX,  d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica s sedežem Vošnja-
kova 1, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 1
Ustanovitelja: Plečko Mladen in Plečko

Edita, oba izstop 22. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Plečko Mladen, razrešen 22. 5.
1996.

Izbris podružnice na podlagi sklepa z
dne 9. 11. 1995.

Rg-43794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05464 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DILER, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Kapiteljska 7,
Ljubljana,  sedež:  Kapiteljska  7,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02914/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, deležev druž-
benikov, uskladitev dejavnosti ter spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5327407
Firma: DILER, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Franc, Ljubljana,

Vurnikova 11, vložek 1,050.000 SIT, Vouk
Darko, Šentjur pri Celju, Blaže Kocena 3,
oba vstop 28. 10. 19989, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 333 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-43796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05637 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DONKOV & Co., fotokopi-
ranje,  storitve,  trgovina,  d.n.o.,  sedež:
Brodarjev trg 7, 1110 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26236/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbenika,
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5895251
Firma: PRIMOŽIČ & CO, fotokopira-

nje, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PRIMOŽIČ & CO.,

d.n.o.
Ustanovitelj: Donkov Luka, izstop

24. 11. 1995.
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Rg-43800

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01430 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DEMINOX, zastopstva in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Podlimbrske-
ga 13, sedež: Podlimbrskega 13 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenika, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter sprememba firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5621933
Firma: DEMINOX, zastopstva in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanoviteljica: Zupančič Marjana,

Ljubljana, Vurnikova 11, vstop 18. 6. 1992,
vložek 750.000,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrsnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-43801

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01164 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa EZCOM, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za elektroniko in telekomunika-
cije sedež: Brnčičeva 7, 1231 Ljubljana-
Črnuče, pod vložno št. 1/22180/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov, poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti ter sprememba zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5768560
Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske

brigade 17
Ustanovitelj: Zajc Franc, Tomšič Aleš,

Štrukelj Tomislav, Lopatič Lidija, Gorenc
Vinko in Banko Dušan, vsi izstop 21. 12.
1994, IPS, d.o.o., Ljubljana, Podjetje za in-
ženiring, Ljubljana, Tbilisijska 81, vstop 21.
12. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja

radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
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; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-43802

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17838 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa D & A ITA, podjetje za
jezikovno dejavnost, d.o.o., sedež: Jap-
ljeva 4, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/13431/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5529751
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jezovšek Ivanuša Darin-

ka in Ivanuša Andrej, oba Ljubljana, Stri-
tarjeva 7, oba vstopila 22. 9. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah instojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 92511 Dejavnost knjižnic;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejanvost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01472 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ERTIS, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Iška vas 92, 1292 Ig pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/10699/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727731
Firma: ŽAGAR & Co., trgovina in sto-

ritve, d.n.o., Ig pri Ljubljani, Iška vas 92
Skrajšana firma: ŽAGAR & Co., d.n.o.,

Ig pri Ljubljani
Pravnoorg. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Žagar Karmen, vstopila

18. 12. 1990 in Žagar Katja, vstopila 9. 2.
1995, obe Ig pri Ljubljani, Iška vas 92, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Žagar Karmen, Ig pri Ljubljani, Iška
vas 92, razrešena 9. 2. 1995 in zopet imeno-
vana kot zastopnica dne 9. 2. 1995, vodja
poslov, zastopa družbo brez omejitev, za-
stopnica Žagar Katja, Ig pri Ljublajni, Iška
vas 92, imenovana 9. 2. 1995, vodja poslov,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 4531
Električne inštalacije; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, meščo-
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; 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; 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; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s piarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
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mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne dejavnosti.

Rg-43807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06056 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VISAGE, založništvo, inže-
niring, video in marketing, d.o.o., Kočev-
je sedež: Mestni log II/21, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/16722/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti, družbenikov, zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5629942
Sedež: Kočevje, Kidričeva 6/a
Ustanovitelj: Starc Anton, izstop 19. 12.

1995, Gorše Dušan, Kočevje, Turjaška 5,
vstop 19. 12. 1995, vložek 503.639 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Starc Anton, razrešen 19. 12. 1995,
zastopnik Gorše Marjan, Kočevje, Turjaško
naselje 2, razrešen dne 19. 12. 1995 in zopet
imenovan kot direktor dne 19. 12. 1995,
zastopnik Adamič Aleš, Kočevje, Trata V/8,
razrešen dne 19. 12. 1995 in zopet imeno-
van kot zastopnik dne 19. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot namesntik direk-
torja, zastopnik Gorše Dušan, Kočevje, Tur-
jaška 5, imenovan 19. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-43808

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02798 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ČERNE consulting, podjet-
je za ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ši-
šenska c. 46, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnsoti s temile po-
datki:

Matična št.: 5620848
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 221 Za-

ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen

javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7230
Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01280 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LIKO družba za trgovino,
finančni inženiring, razvoj in proizvod-
njo, d.o.o., sedež: Tržaška 28, 1360 Vrh-
nika, pod vložno št. 1/06558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, vpis članov
nadzornega sveta, uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5316766
Firma: LIKO, lesna industrija Vrhni-

ka, d.d.
Skrajšana firma: LIKO, Vrhnika, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 840,699.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski Odškodninski

Sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
75,784.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložek 94,047.000
SIT, Sklad za razvoj Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
151,567.000 SIT, Udeleženci notranjega od-
kupa delnic, vložek 285,975.000 SIT, Upra-
vičenci interne razdelitve delnic, vložek
150,462.000 SIT, Sklad za razvoj Republi-
ke Slovenije, d.d., za denacionalizacijske
upravičence, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 80,942.000 SIT, Znani lastniki, vsi vsto-
pili 8. 12. 1995, vložek 1,922.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo, Liko, p.o., Liko
Pohištvo, d.o.o., Liko Vrata, d.o.o., Liko
Pris, d.o.o., Liko Servis, d.o.o., Liko Stroji,
d.o.o., Kovač Friderik, Pungerčič Olomir,
Moškon Stanislav, Ličer Leon, Gerdina Ci-
ril, Drobnič Janko, Plestenjak Dušan, Kre-
jan Jože, Krašovec Andrej, Pičjak Matija,
Petrovčič Janez, Šebenik Andrej, Fabjan Iz-
tok, Dobrovoljc Nikolaj in Mikuž Marko,
vsi izstopili 8. 12. 1995.

Člani nadzornega sveta: Bogataj Miro,
Jernejčič Marjan, mag. Šprah Vladimir, Do-
brovoljc Nikolaj, Horvat Marija in Modri-
jan Ivanka, vsi vstopili 8. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdlekov iz plute, slame in
protja; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske em-

balaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga 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.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4010 Oskrba z elektriko;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniški prog, letališč in športnih objek-
tov; 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; 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
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di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskmi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specilaiziranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilvo v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00545/00108-
1996/MR z dne 14. 3. 1996.

Rg-43811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02295 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOGRAF, družba za tr-
govino na debelo in drobno z mešanim
blagom, d.o.o., sedež: Dunajska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05554/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljv in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5367352
Ustanovitelj: Di Batista Franc in Indu-

strijaimport, podjetje za zunanjetrgvinsko
poslovanje in trgovino, d.o.o., izstop 19. 4.
1996, Rezar Borut, Medvode, Vaše 30 F,
vstop 19. 4. 1996, vložek 1,752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43815

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18477 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VRTNARSTVO JJ, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, uvoz izvoz, trgo-
vina in posredništvo, sedež: Fužine 7, 1303
Zagradec, pod vložno št. 1/17639/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala uskladitev in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660076
Firma: VRTNARSTVO JJ, d.o.o., pod-

jetje za proizvodnjo, uvoz izvoz, trgovino
in posredništvo, Zagradec

Osnovni kapital: 1,794.100 SIT
Ustanovitelja: Jakoš Avguštin in Maru-

šič Sonja, oba Zagradec, Fužina 7, oba vsto-
pila 1. 4. 1992, vložek 897.050 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakoš Avguštin, Zagradec, Fužina 7,
razrešen dne 15. 5. 1994 in zopet imenovan
kot prokurist dne 15. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 012 Živinore-
ja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve za
rastlinsko pridelavo in živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 221 Založ-
ništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo 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; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 362 Kovanje kovancev, pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecilaiziranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 602 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 711 Dajanje avto-

mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podaktovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7260 Druge računalniške dejavno-
ti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 732 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razsi-
kovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-43817

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01957 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CARNIOLIA ELECTRO-
NICS, družba za proizvodnjo in trgovino
na debelo ter izvoz in uvoz z neživilskimi
proizvodi, Ljubljana, d.o.o., sedež: Leta-
liška 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05072/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sremembo firme, dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5338409
Firma: CARNIOLIA, proizvodnja, tr-

govina, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CARNIOLIA, d.o.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 30. 5. 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 členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvteljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radinjskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in; 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-
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torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-

vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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 gos-
podinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij 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; 552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil 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 in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-43819

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16553 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MIKONOS TRADE, pod-
jetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
gostinstvo in turizem, ter storitve, d.o.o.,
Domžele, sedež: Hubadova 12 – Vir, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/18369/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5659850
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zavasnik Irma, Kamnik,

Vrhpolje 157, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 522 Trgo-
vina 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno

s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnot hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti
v finančnem posredništvu, razen zavaroval-
ništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi.

Rg-43821

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02353 z dne 7. 6. 1996,, pod
vložno št. 1/27987/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis d.o.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5945526
Firma: POPULINI, oblikovanje, pro-

izvodnja, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Jana Husa 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Časar Aleš, Ljubljana, Ja-

na Husa 43, vstop 6. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Časar Aleš, imenovan 6. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
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Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnejnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
deblo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-43823

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06078 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ČUDEN, vrtnarstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Kosovo polje 37, sedež: Koso-
vo polje 37, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02653/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme ter in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300045
Firma: ČUDEN, vrtnarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ČUDEN, d.o.o.
Ustanoviteljica: Čuden Jelena, Ljublja-

na, Kosovo polje 37, vstop 11. 1. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Raja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvod-
nja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cin-
ka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih 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; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
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 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 Proizvodnja 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.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina 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; 5040 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 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 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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, 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
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; 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;
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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.;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve takstistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-43825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01318 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa S.PAR, trgovina, turizem,
d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 2, sedež:
Letališka cesta 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21343/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5715393
Ustanovitelji: Selan Vito, Portorož, Oba-

la 124, vstop 28. 1. 1993, vložek 1,003.160
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Šircelj
Aleksander, Ljubljana, Cesta II. grupe odre-
dov 62, vstop 15. 11. 1994, vložek 560.084
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kodrič
Aleš, Ljubljana-Dobrunje, Litijska 260,
vstop 14. 3. 1995, vložek 530.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Šircelj Aleksander, Ljubljana, Cesta
II. grupe odredov 62 in prokurist Kodrič
Aleš, Ljubljana-Dobrunje, Litijska 260, oba
imenovana 14. 3. 1995.

Rg-43826

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00788 z dne 20. 5. 1996, pod
vložno št. 1/27898/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo poslovnega de-
leža, družbenika, zastopnika, sedeža, firme,
družbene pogodbe, dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5753775
Firma:  ATAJA,  storitve  in  trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ATAJA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Archinetova ul. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žunter Dunja, izstop 26.

1. 1996, Brilej Roman in Štajdohar Nada
oba Ljubljana, Archinetova ul. 3, oba vstop
26. 1. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žunter Dunja, razrešena 26. 1.
1996, direktor Brilej Roman, Ljubljana,
Archinetova ul. 3, imenovan 26. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2521 Prizvodnja plošč, folij, cevi in profi-

lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 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 razvnorstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 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; 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
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; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agenicj in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane djavnosti, d.n.; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 8021 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 8022 Srednješolsko po-
klicno in strokovno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-43829

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05718 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ALLIMEX INT., d.o.o., iz-
voz, uvoz, trgovina na debelo in na drob-
no in proizvodnjo, sedež: Riharjeva ulica
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03235/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev družbe EUROLES, d.o.o.,
spremembo osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327105
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Tomaž, Ljubljana,

Kraška ul. 15, vstop 25. 12. 1989, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdlekov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-

lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2441 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farma-
cevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdlekov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in 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; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo: 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 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-
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lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dodvodne, 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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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, gospodinskih 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;
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 posar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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.; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pripojitev EUROLES predelava in trže-
nje lesa in lesnih izdelkov, uvoz-izvoz,
d.o.o., Logatec (vl. št. 1/14046/00) na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 21. 11.
1995.

Rg-43830

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02599 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FATTORI, založniško, gra-
fično in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tabor 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03215/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5314852
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Fattori Vojko, Ljubljana,

Svetosavska 24, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
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stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 511 Posredništvo; 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 živili, 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 kmetijskih
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,
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 drbono z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02577 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KUKELJ, podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Velike
Lašče  18,  Velike  Lašče,  sedež:  Velike

Lašče 18, 1315 Velike Lašče, pod vložno
št. 1/18399/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5652944
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117
Posreništvo 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 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 izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-43832

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05653 z dne 22. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa ZAPIS, d.o.o., podjetje za poslov-
ne informacijske sisteme Trbovlje, Ulica
1. junija 36, sedež: Ulica 1. junija 36, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/03052/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, deležev družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5303460
Osnovni kapital: 3,787.614 SIT
Ustanovitelji: Hribar Vital in Bučevec

Janez, oba izstop 21. 11. 1995, Mikoš Bo-
ris, Trbovlje, Šuštarjeva 2, in Škerbec Janja,
Trbovlje, Klek 31 a, oba vstop 16. 11. 1989,
vložek 1,487.991,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata, Herman Branko, Trbovlje, Trg
revolucije 15, vložek 473.451,80 SIT, Štrovs
Jožica, Trbovlje, Gabrsko 52, oba vstop 23.
10. 1992, vložek 270.543,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata, Gjerek Samo, Trbov-
lje, Novi dom 33, vstop 6. 9. 1993, vložek
67.635,70, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-43834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06069 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GALERIJA EQORNA
ZAVOD, Ljubljana, Gregorčičeva 3, se-
dež: Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11081/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5462258
Osnovni kapital: 16,342.000 SIT
Ustanoviteljica: Brejc-Vidmar Tatjana,

Ljubljana, Dvoržakova 8, vstop 28. 1. 1991,
vložek 16,342.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-43835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02728 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RTV Trbovlje, regionalna
televizija Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 35, sedež: Savinjska cesta
35, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/24631/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo družbene po-
godbe, deležev, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5867576
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelji: Omnikom, p.o., Trbovlje,

Šuštarjeva kolonija 7, vložek 900.000 SIT,
Renko Dušan, Trbovlje, Trg svobode 32,
vložek 130.000 SIT, Hera 2000, d.o.o., Tr-
bovlje, Trg Franca Fakina 2, vložek 410.000
SIT, Arnšek Branko, Trbovlje, Gimnazijska
cesta 15, vsi vstop 15. 3. 1993, vložek
130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-43836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02756 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BOKALJ, trgovina, stori-
tve in proizvodnja, d.o.o., Zajelše 44, Dol
pri Ljubljani, sedež: Zajelše 44, 1262 Dol
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/23727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769442
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 011 Pri-

delovanje kmetijskih rastlin; 012 Živinore-
ja; 171 Priprava in predenje tekstilnih vla-
ken; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516

Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 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); 742 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-43838

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05477 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RONDA, podjetje za trans-
port, trgovino in turizem, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta na Vrhovce 10, sedež: Cesta na
Vrhovce 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19167/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, zastopnika in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5640199
Firma: RONDA, podjetje za transport,

trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta VI/35

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
VI/35

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frigelj Marjan, razrešen 14. 7. 1995,
direktor Tolar Iztok, Trbovlje, Vreskovo 17,
imenovan 14. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-43840

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05892 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TEAM TRADE, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje, Mati-
je Blejca 8, 1240 Kamnik, sedež: Matije
Blejca 8, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/08514/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbene pogodbe, sede-
ža, uskladitev dejavnosti in zvišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5415861
Firma: TEAM TRADE, trgovsko, sto-

ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
Sedež: Kamnik, Bakovnik 3
Osnovni kapital: 8,157.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Darko, Kamnik,

Matije Blejca 8, Dular Iztok, Ljubljana, Ku-
naverjeva 4, oba vstop 30. 7. 1990, oba
vložila: 4,078.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen op; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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;
5118 Posredništvo, sprecializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 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; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agenicj in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-43842

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05602 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRADLES, trgovina, ser-
vis, zastopstva, d.o.o., Smelijevo naselje
38, Lož, Stari trg, sedež: Smelijevo nase-
lje 38, Lož 1386 Stari trg, pod vložno št.
1/18526/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, dejavnosti in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5645824
Firma: GRADLES, trgovina, servis, za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADLES, d.o.o.
Sedež: Nova vas, Velike Bloke 32
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 5143 Tr-

govina na debelo z električnimi gospodinj-
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skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Rg-43843

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02589 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ELKOS INFORMATIKA,
podjetje za poslovne storitve in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, sedež:
Savlje 89, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08725/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5420105
Ustanovitelj: Grbič Mirko, Ljubljana,

Melikova 20, vstop 1. 2. 1994, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Orehovec Nada, izstop 30. 1. 1995.

Rg-43846

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02298 z dne 11. 6. 1996,,
pod vložno št. 1/28001/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945356
Firma: URNI, d.o.o., podjetje za trgo-

vino, zastopanje in servis Ljubljana, He-
roja Trtnika 14

Skrajšana firma: URNI, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Heroja Trtnika 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrbinc Uroš in Vrbinc Ni-

ko, oba Ljubljana, Heroja Trtnika 14, oba
vstop 15. 4. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vrbinc Uroš in prokurist Vrbinc Niko,
oba Ljubljana, Heroja Trtnika 14, oba ime-
novana 15. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 316 Proizvodnja dru-
ge električne opreme; 361 Proizvodnja po-
hištva; 365 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-43847

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01237 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DON, zunanjetrgovinska
družba za trgovanje s tehničnim blagom
in ostalimi neživilskimi proizvodi ter za
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Stožice 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika, de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5374901
Firma: DON, podjetje za proizvodnjo

in prodajo opreme za konje in šport, d.o.o.
Skrajšana firma: DON, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Reboljeva 10
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelji: Forjan Štefan, Ljubljana,

Reboljeva 10, vložek 1,012.000 SIT, Zorc
Igor, Ljubljana, Tomačevo 55, oba vstop 2.
4. 1990, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata, Forjan Duška, Ljubljana, Jak-
čeva 40, vstop 31. 12. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Forjan Štefan, Ljubljana, Reboljeva
10, imenovan 31. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-43850

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04020 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ASTRA, zunanja trgovina,
p.o., poslovna enota Maloobmejni promet
Kozina, sedež: Hrpelje 13, 6240 Kozina,
pod vložno št. 1/01880/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Firma: ASTRA, zunanja trgovina, p.o.,
Ljubljana, Dunajska 47, poslovna enota
Maloobmejni promet Sežana, Partizan-
ska 82

Skrajšana firma: ASTRA, zunanja tr-
govina, p.o., poslovna enota Maloobmejni
promet Sežana

Sedež: Sežana, Partizanska 82

Rg-43852

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02223 z dne 29. 4. 1996, pod

vložno št. 1/27832/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis d.o.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5897823
Firma: SIGRAD, inženiring in trgovi-

na, d.o.o., Turje n.h., Dol pri Hrastniku
Skrajšana firma: SIGRAD, d.o.o., Tur-

je n.h. Dol pri Hrastniku
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: DOL PRI HRASTNIKU, Turje

n.h.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stopinšek Leonida, Rim-

ske Toplice, Pot na Kopitnik 8, vstop 14. 4.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stopinšek Leonida, Rimske Topli-
ce, Pot na Kopitnik 8, imenovana 14. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilenga 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 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 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; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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 živili, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
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na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43855

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17289 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PACO, družba za trgovino
na debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, sedež: Ul. Gubčeve brigade 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5486408
Firma: PACO, družba za grafične sto-

ritve, trgovino in založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PACO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Peklenik Aleš, Ljubljana, Do-
lenjska c. 45f, vstop 21. 11. 1989, vložek
600.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Renko Martin, Kranj, Šorlijeva 2, vložek
600.400 SIT, Tanko Marija, Ljubljana, Ižan-
ska c. 142 c, oba vstopila 31. 3. 1993, vlo-
žek 299.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motonimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 doatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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 Posrednišvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-

jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim am-
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve takstistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnsot drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
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premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdlekov širo-
ke porabe; 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 po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higiene;
921 Filmska in videodejavnost; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 922 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 9251 Dejanvost knjižnic in
arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnsoti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02271 z dne 14. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO –
ZRMK, sedež: Dimičeva 12, 1000 Ljublja-

na, pod vložno št. 1/25833/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5866324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dimic Damijana, razrešena 29. 4.
1996, direktor Tomaževič Miha, Ljubljana,
Kvedrova 1, imenovan 29. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-43862

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05611 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  DR.
ANTON DEBELJAK, p.o., Loški Potok,
sedež: Hrib 101, 1318 Loški potok, pod
vložno št. 1/00796/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
vitelja ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5883806
Ustanoviteljici: Skupščina občine Ribni-

ca, izstop 15. 10. 1995, Občina Loški Potok,
Loški Potok, Hrib 102, vstop 15. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-43867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15099 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TERPO, d.o.o., podjetje za
organizacijo turizma, sedež: Markovec 20
A, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno št.
1/14751/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala
spremembo firme, sedeža, uskladitev de-
javnsoti s temile podatki:

Matična št.: 5570280
Firma: TERPO, trgovina, gostinstvo,

turizem in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TERPO, d.o.o.
Sedež: Cerknica, Cesta 4. maja 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelji: Zakrajšek Janez, Cerknica,
Cesta 4. maja 8, vložek 377.400 SIT, Troha
Branko, Stari trg pri Ložu, Markovec 20 a,
vložek 562.300 SIT, Zigmund Anton, Stari
trg pri Ložu, Ul. Bračičeve brigade 14, vsi
vstopili 15. 4. 1991, vložek 562.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Troha Branko, Stari trg pri Ložu,
Markovec 20 a, razrešen dne 3. 11. 1994
in zopet imenovan kot zastopnik zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnik direk-
torja. zastopnik Zigmund Anton, Stari trg
pri Ložu, Ul. Bračičeve brigade 14, razre-
šen dne 3. 11. 1994 in zopet imenovan kot
zastopnik dne 3. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-

som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkohonimi 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; 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 drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9304
Pogrebne storitve.

Rg-43870

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02727 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa COSMODROGS, podjetje
za storitve, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana,  sedež:  Nadgoriška  27,
1231  Ljubljana  Črnuče,  pod  vložno  št.
1/20547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5698448
Sedež: Ljubljana, Cesta Ceneta Štu-

parja 132
Dejavnost vpisana 15. 5. 1996: 15812

Dejavnost, slaščičarn; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1586 Predelava ča-
ja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 50103 Posredništvo pri trgo-
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vini z motornimi vozili; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5231 Dejavnost lekarn; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7482 Pakiranje; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-43872

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02374 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KD NET, mrežni marke-
ting, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnoti s temile podatki:

Matična št.: 5926521
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 6720 Po-

možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-43873

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02401 z dne 28. 5. 1996,,
pod vložno št. 1/27946/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945631
Firma: MASTAR, družba za trgovino,

transport in špedicijo, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Aleksandrovič Starykh Vla-
dimir, Minsk, Majakovskego 22-1-45 in Mi-
trofanovič Maevski Petr, Minsk, Logojska
cesta 9/81, oba vstop 24. 4. 1996, oba vloži-
la: 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mitrofanovič Naevski Petr, Minsk, Lo-
gojska cesta 9/81, zastopa družbo brez ome-
jitev, prokurist Osovnikar Ljubomir, Škofja
Loka, Frankovo naselje 87, oba imenovana
24. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 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 opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina 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
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-

no z živili; 5212 Trgovina na drobno 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 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi 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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z 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; 602 Drug kopen-
ski promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških 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; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
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nje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-43875

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01465 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Prvi investicijski sklad
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5893399
Osnovni kapital: 8.940,000.000 SIT

Skupščinski sklep: sprememba statuta z dne
20. 3. 1996.

Rg-43876

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01918 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HI COM GROUP, podjetje
za mednarodno posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19802/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5662303
Ustanovitelji: Hida trade finance AG,

ZUG, Švica, Grienbachstrasse 11, vložek
1,400.000 SIT, Krivic Boris, Ljubljana,
Martinčeva 11, vložek 787.500 SIT, Peter-
nel Nataša, Ljubljana, Škerjančeva 8, vsi
vstopili 26. 6. 1992, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo, Miloradovič-
Volk Milka, Ljubljana, Ulica Molniške čete
19, vstop 23. 3. 1995, vložek 787.500 SIT,
dogovornost: ne odgovarja.

Rg-43877

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02041 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ATENA, družba za uprav-
ljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, Ajdovščina 4, sedež: Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24866/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, se-
deža firme, uskladitev dejavnosti ter spre-
membo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5816823
Firma: ATENA, družba za upravljanje

investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 56

Sedež: Ljubljana, Slovenska 56
Ustanovitelja: Safe – Invest SL, Mari-

bor, Prešernova 1, vložek 8,125.000 SIT,
Gorazd Šifrer, Maribor, Kmetijska 3a, oba
vstop 11. 3. 1994, vložek 11,875.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-43878

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05380 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ZASLON, d.o.o., sistemski
inženiring Ljubljana, sedež: Podlimbar-
skega 44, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13478/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5523834
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pintar Erazem Benjamin, Medvode,
Žlebe 1/i, imenovan 24. 10. 1995.

Rg-43879

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04812 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MIB, finančne in računo-
vodske storitve, d.o.o., Mengeš, sedež: Ul.
Mengeške skupine 13, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/12378/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev podjetja First
Trgo, d.o.o., Mengeš, spremembo sedeža in
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5495865
Sedež: Mengeš, Slomškova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jeločnik Irena, Mengeš,

Slomškova 13, vstop 15. 4. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pripojitev FIRST TRGO, podjetje za fi-
nančne in računovodske storitve, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Mengeš (vl. št.
1/21271/00), na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 4. 1994.

Rg-43882

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01468 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOŠČAK, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, založništvo in marke-
tinški inženiring, d.o.o., sedež: Mala čol-
narska 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03436/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in dejavnosti, spremembo osnov-
nega kapitala, skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5366119
Skrajšana firma: KOŠČAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,925.000 SIT
Ustanovitelj: Koščak Anton, Ljubljana,

Mala čolnarska 17, vstop 13. 12. 1989, vlo-
žek 1,925.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 926
Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-43883

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17184 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOKON, družba za zasto-
panje in turistično posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04475/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334225
Osnovni kapital: 1,501.695,50 SIT
Ustanovitelji: Volaj Milena in Volaj Si-

mona obe Ljubljana, Grafenaurjeva 39, obe
vstopile 19. 12. 1989, vložek 262.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata, Volaj Zvon-
ko, Ljubljana, Grafenaurjeva 39, vstop 13.
9. 1993, vložek 977.695 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezernimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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 živili, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
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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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost retavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnsoti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6601 Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga
zavarovanja, razen življenjskega; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220Svetovanje 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43885

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16304 z dne 17. 5. 1996 pri
subjektu vpisa JOKER-MARKETING,
d.o.o., podjetje za marketing, posredniške
in intelektualne storitve, sedež: Mikloši-
čeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03610/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala
spremembo sedeža, firme, uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5320356
Firma: JOKER-MARKETING, d.o.o.,

podjetje za marketing, posredniške in in-
telektualne storitve, Ljubljana, Vilharje-
va 22

Sedež: Ljubljana, Vilharjeva 22
Osnovni kapital: 1,519.616 SIT
Ustanovitelj: Šapec Mišo, Ig, Ig 442,

vstop 23. 11. 1989, vložek 1,519.616 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 511 Posred-
ništvo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javneg.; 742 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 921 Filmska in videode-
javnost; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.

Rg-43887

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02620 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO REGA, družba za
turistično posredovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Krivec 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17886/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5620481
Firma: STUDIO REGA, družba za sto-

ritve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 212 Pro-

izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 297 Proizvodnja gospodinj-
skih aparatov in naprav; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecilaiziranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 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 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agenicj in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno svetova-
nje; raziskovanje trga in javneg.; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 921 Filmska in video-
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-43888

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02596 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa EMPORIO MEDICAL,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prešernova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662761
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 5114 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-43890

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02572 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IVONA – PAVLOVIĆ IN
PARTNER, proizvodno, predelovalno
podjetje, d.n.o., Ljubljana, sedež: Poklju-
karjeva ulica 57, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26157/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo sedeža, zastopnikov, fir-
me, osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893836
Firma:  IVONA  –  PAVLOVIĆ  IN

PARTNER, proizvodno, predelovalno
podjetje, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: IVONA – PAVLOVIĆ
IN PARTNER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Aškerčevo naselje 59
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlović Milenko, R Bo-

sna in Hercegovina, Zavidoviči 215, vložek
760.000 SIT, Pavlović Mirela, Ljubljana,
Zelena pot 19, oba vstopila 13. 2. 1995,
vložek 760.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pavlović Mirela, razrešena 12. 4.
1995, zastopnik Pavlović Milenko, razre-
šen 12. 4. 1995, direktorica Tomičić-Pre-
zelj Andreja, Ljubljana, Savlje 35 c, ime-
novana 12. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-43891

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02563 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MASTRA, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Marinkov
trg 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14175/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, sede-
ža, uskladitev dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5541808
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 5
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mrzel Andrej, Ljubljana,

Rusjanov trg 5, vstop 22. 11. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-43895

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03574 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TIMARO PRODUCTION,
marketing in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Igriška 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18599/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 15630/94
zaradi spremembe firme s temile podatki:

Matična št.: 5873037
Firma:  TIMARO  PRODUCTIONS,

marketing in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIMARO PRODUC-

TIONS, d.o.o., Ljubljana

Rg-43898

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12516 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LT TRADE, podjetje za tr-
govino, inžiniring in zunanjo trgovino,
d.o.o., sedež: Šmarska 35, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/20812/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5708133
Firma: LT TRADE, podjetje za trgovi-

no, inžiniring in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Škofljica, Šmarska 35

Osnovni kapital: 2,311.490 SIT
Ustanovitelj: Lampič Tom, Škofljica,

Šmarska 35, vstop 10. 12. 1992, vložek
2,311.490 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43899

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04150 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Kranj, sedež: Mirka Vadnova 13, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/24624/09 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Volk Marjan, Zasip-Bled, Dolina
31, razrešen dne 2. 6. 1995 in zopet imeno-
van kot zastopnik dne 2. 6. 1995, pomočnik

generalnega direktorja je posebej odgovo-
ren, da izvaja poslovno politiko in planske
akte podjetja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43900

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02564 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa FAMILY FROST, storitve
na področju globokozmrznjenih izdelkov,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Črtomirova  9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5924413
Firma: FAMILY FROST, storitve na

področju globokozmrznjenih izdelkov,
d.o.o., Trzin

Skrajšana  firma:  FAMILY  FROST,
d.o.o.,  Trzin

Sedež: Mengeš, Dobrave 4, Trzin

Rg-43903

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00620 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  ELEKTROTEHNA  IN-
TERSET, mednarodna trgovina, d.d., se-
dež: Pod Trančo 2, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/15727/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis rednega zmanjšanja
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5556465
Osnovni kapital: 33,336.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 2. 2.

1996, o rednem zmanjšanju osnovnega ka-
pitala za 50,004.000 SIT.

Rg-43904

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04147 z dne 15. 5. 1995
pri subjektu vpisa TELEKOM Slovenije,
p.o.,  PE  Murska  Sobota,  sedež:  Trg
zmage 6, 9000 MURSKA SOBOTA, pod
vložno št. 1/24624/06 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kavaš Jožef, Beltinci, Panonska uli-
ca 113, razrešen dne 2. 6. 1995 in zopet
imenovan kot zastopnik dne 2. 6. 1995, po-
močnik generalnega direktorja je posebej
odgovoren, da izvaja poslovno politiko in
planske akte podjetja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Bgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-43905

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04146 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Maribor, sedež: Slomškov trg 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/24624/05 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zidarič Jožef, Maribor, Naveršni-
kova 32, razrešen dne 2. 6. 1995 in zopet
imenovan kot zastopnik dne 2. 6. 1995, po-
močnik generalnega direktorja je posebej
odgovoren, da izvaja poslovno politiko in
planske akte podjetja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n. 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43906

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04145 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Celje, sedež: Lava 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/24624/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Palčnik Jože, Ponikva, Hotunje 7 A,
razrešen dne 2. 6. 1995 in zopet imenovan
kot zastopnik dne 2. 6. 1995, pomočnik ge-
neralnega direktorja je posebej odgovoren,
da izvaja poslovno politiko in planske akte
podjetja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 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.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 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 strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-43908

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04143 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Trbovlje, sedež: Trg revolucije 27,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/24624/02
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti in spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Hacin Pavel, Trbovlje, Ojstro 14 a,
razrešen dne 2. 6. 1995 in zopet imenovan
kot zastopnik dne 2. 6. 1995, pomočnik ge-
neralnega direktorja je posebej odgovoren,
da izvaja poslovno politiko in planske akte
podjetja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje

lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 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.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43909

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04142 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana, sedež: Cigaletova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24624/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žakelj Pavel, Ljubljana, Ferberjeva
13, razrešen dne 2. 6. 1995 in zopet imeno-
van kot zastopnik dne 2. 6. 1995, vodi po-
slovno enoto in je posebej odgovoren za
izvajanje poslovne politike in planskih ak-
tov podjetja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kihinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
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gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43911

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05413 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ROZAL KOMERC, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Rajšele 5, sedež: Rajšele 5, 1336
Vas – Fara, pod vložno št. 1/21611/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5720915
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomšič Anton, razrešen 7. 11. 1995,
direktor Petelin Janez, Ribnica, Kolodvor-
ska ul. 5, imenovan 7. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-43912

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00622 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTROTEHNA IN-
TERSET, Mednarodna trgovina, d.d.,
sedež: Pod Trančo 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5556465
Osnovni kapital: 83,340.000 SIT
Skupščinski sklep: vpiše se sklep

skupščine z dne 2. 2. 1996, da se osnovni
kapital poveča iz lastnih sredstev za
55,560.000 SIT.

Rg-43914

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03038 z dne 5. 7. 1996, pod
št. vložka 1/28128/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5951089
Firma: DOM NEPREMIČNINE, stori-

tve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOM NEPREMIČNI-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rodičeva 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fugina Lijana, Ljublja-

na, Rodičeva 25, vstopila 7. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Figuna Lijana, Ljubljana, Rodiče-
va 25, imenovana 7. 6. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno 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
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 nespecilaiziranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmoglji-
vosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43916

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00450 z dne 9. 7. 1996, pod
št. vložka 1/21846/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča izbris po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma: RAJ TRADE
Skrajšana firma: RAJ TRADE

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: GROSUPLJE, Ulica Ane Gale-
tove 13

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Rački Jože, izstop 31. 12.

1994, Rački Antonija, izstop 30. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Rački Jože, razrešen 31. 12. 1994, za-
stopnica Rački Antonija, razrešena 30. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Rački Jože, Ul. Ane Ga-
letove 13, Grosuplje in Rački Antonija, Ul.
Ane Galetove 13, Grosuplje.

Rg-43918

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01050 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ECC EFEKT, podjetje za
inženiring, kotroling in konzalting, d.o.o.,
sedež: Ul. bratov Učakar 34, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5672660
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Marinko Irena, Ljubljana, Ul. bra-
tov Učakar 70, imenovana 22. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 672 Pomožne dejavnosti v
zavarvalništvu in pokojninskih skladih;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 731 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jetiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-43921

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02995 z dne 3. 7. 1996, pod
št. vložka 1/28111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
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Matična št.: 5950988
Firma: MADRA – SUZANA DRABIK

in družbenik, podjetje za trgovino in go-
stinstvo, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MADRA – SUZANA
DRABIK in družbenik, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica Nade Čamer-
nikove 7

Ustanovitelja: Drabik Suzana, Ljublja-
na, Ulica Nade Čamernikove 7, Matjašec
Damjan, Ljubljana, Grič 5 b, oba vstop 10.
6. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Drabik Suzana, ljubljana, Ulica Na-
de Čamernikove 7, imenovana 10. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-43922

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05421 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GIR, družba za gradbeniš-
tvo, inženiring in računalništvo, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Trebinjska  9,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26262/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5898889
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 7.

Rg-43923

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02089 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa APA TRADE, trgovina, za-
stopanje, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08952/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5445566
Ustanovitelja: Slavič Marjan in Slavič

Gregor, oba izstop 22. 4. 1996, Pogačnik
Iztok, Grosuplje, Kozinova 24, Erbežnik
Aleš, Ljubljana, Litostrojska 26, vstopila 22.
4. 1996, oba vložek 1,227.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slavič Marjan, razrešen 25. 4. 1996,
direktor Erbežnik Aleš, Ljubljana, Lito-
strojska 26, imenovan 22. 4. 1996, direk-
tor potrebuje predhodno soglasje skupšči-
ne družbe za veljavno sklepanje nasled-
njih pravnih poslov: 1. posli, kadar vred-
nost posla presega znesek 2,000.000 SIT,
2. vse posle, ki konstituirajo za družbo
obveznost, ki presega vrednost 2,000.000
SIT v zvezi z nakupom ali prodajo nepre-
mičnin, najemanjem ali dajanjem posojil,
dajanjem garancij, hipotekarnih ali kakr-
šnihkoli jamstev za obveznosti družbe in
drugih oseb.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 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; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 527 Popravi-
la 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 (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnsoti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 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; 743 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-43927

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02209 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MARJAN PIPAN, patenti in blagov-
ne znamke, d.o.o., Smlednik, sedež: Smled-
nik 64 a, 1216 Smlednik, pod vložno št.
1/19748/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663652

Firma:  MARJAN  PIPAN,  patenti  in
blagovne znamke, d.o.o.

Skrajšana  firma:  MARJAN  PIPAN,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 2222 Dru-

go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 74110 Pravno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-43929

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03903 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INTERIM, inženiring, tr-
govina, d.o.o., Splitska 10, Ljubljana, se-
dež: Splitska 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5665582
Firma: IGP, podjetje za inženiring,

gradnje in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: IGP, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Opekarska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Obermajer Završnik Mar-

janca, izstop 12. 5. 1995, Klančar Leopold,
Ljubljana, Ziherlove 43, vstop 12. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Obermajer Završnik Marjanca, razre-
šena 12. 5. 1995, prokurist Klančar Leo-
pold, Ljubljana, Ziherlove 43, direktorica
Klančar Marija, Ljubljana, Opekarska 10,
oba imenovana 12. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 4010 Oskrba z elektri-
ko; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4141

pri prodaji razvrstnih izdelkov; 5114 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-43931

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00102 z dne 10. 7. 1996,,
pod vložno št. 1/22040/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča izbris po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5729165
Firma: ENERGOMONT PEN, proiz-

vodnja električnih naprav, d.d.
Skrajšana firma: ENERGOMONT PEN,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta 145
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: Telič Andrej, Škerjanc To-

maž, Jerele Marjan, Jerina Silva, Furjan
Aleš, Kavčič Leopold, Boh Martin, Kiš To-
mo, Škerjanc Alojz in Kern Tomaž, vsi iz-
stop 9. 1. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Telič Andrej, Ljubljana, Lemeževa
16, razrešen 9. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Sklep skupščine z dne 9. 1. 1996 o pre-
nehranju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe: Telič Andrej, Šker-
janc Alojz, Kiš Tomo, Boh Martin, Kavčič
Leopold, Fujan Aleš, Jerina Silva, Jerele
Marjan in Škerjanc Tomaž.

Rg-43934

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02839 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Gasilski zavod Trbovlje, se-
dež: Savinjska c. 35, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/25204/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5835607
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Matešič Rudolf, razrešen 15. 5. 1995,
direktor Žagar Miha, Trbovlje, Klek 40,
imenovan 15. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-43937

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02064 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FLOW INŽENIRING, fi-
nančno-računovodske storitve, ekonom-
sko svetovanje, trgovina in trgovinske sto-
ritve, d.o.o., sedež: Dunajska 106/III, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25177/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5610443
Osnovni kapital: 35,494.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marija, Celje,

Cesta na Dobrovo 35/b, vstop 8. 3. 1992,
vložek 35,494.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-43938

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05389 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GRIČ, prevozne storitve,
d.o.o., Brezovica, sedež: Pod gradom 17,
1351 Brezovica, pod vložno št. 1/14720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5550394
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecilaiziranih prodajalnah; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druge trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-43940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02620 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LES DEKOR, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Bolgarska 13, sedež: Bolgarska 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22008/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, dejavnosti, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5730830
Ustanovitelja: Kovač Ljudmila, izstop

23. 5. 1996, Kovač Vojko, Ljubljana, Ma-
jaronova 2, vstop 23. 5. 1996, vložek
1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Ljudmila, razrešena 23. 5.
1996, direktor Kovač Vojko, Ljubljana, Ma-
jaronova 2, imenovan 23. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa.

Rg-43941

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02522 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MASTOR, marketinške sto-
ritve, d.o.o., sedež: 1000 Ljubljana, Hac-
quetova 9, pod vložno št. 1/25341/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5842069
Ustanovitelja: Maček Jože in Lebar An-

ton, oba izstop 23. 5. 1996, Serko Marjan,
Ljubljana, Avčinova 12, vstop 23. 5. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik, Maček Jože, razrešen 23. 5. 1996,
direktor Serko Marjan, Ljubljana, Avčinova
12, imenovan 23. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-43944

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02065 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu vpisa METRONIK, elementi in
sistemi za avtomatiko, Ljubljana, d.o.o.,
sedež:  Stegne  21,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/06799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5360153
Ustanovitelj: Žmuc Janko, Temeljotov

Aleksander, oba izstop 25. 4. 1996, Esa in-
ženiring, podjetje za svetovanje in inženi-
ring, Ljubljana, Malči Beličeva 95, vstop
25. 4. 1996, vložek 2,272.421 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 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; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-43945

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05234 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VIR – Ljubljana, podjetje
za reklamno fotografijo, grafično obli-
kovanje in marketing, d.o.o., sedež: Tr-
novska 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5839823
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Firma: VIR – Ljubljana, podjetje za
reklamno fotografijo, oblikovanje in mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, Štrukljeva 17

Sedež: Ljubljana, Štrukljeva 17
Osnovni kapita: 1,925.600 SIT
Ustanovitelj: Kladivar Vojko, Ljubljana,

Celovška cesta 28, vstop 15. 12. 1989, vlo-
žek 1,925.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kladivar Vojko, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 28, razrešen 23. 12. 1994 in
zopet imenovan kot direktor dne 23. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 511
Posredništvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5522 Storitve kampov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve po-
tovalnih agenicj in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agenicj in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-43949

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02239 z dne 1. 7. 1996,, pod
vložno št. 1/28094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis d.o.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5945208
Firma: BIS DAT, svetovanje in stori-

tve, d.o.o., 1000 Ljubljana, Kraška ul. 15
Skrajšana firma: BIS DAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kraška ul. 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nagode Maja, Ljubljana,

Kraška ul. 15, Ivančič Mirko, Ljubljana, Za-
loška c. 92 B, oba vstop 10. 6. 1996, oba
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Nagode Maja, Ljubljana, Kraška ul.
15, imenovana 10. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, zastopnik Ivančič Mirko,
Ljubljana, Zaloška c. 92 B, zastopa družbo
brez omejitev, kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 012 Živinore-
ja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve za
rastlinsko pridelavo in živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 151 Proizvodnja, prede-
lava in konzerviranje mesa in proizvodnja
mesnih izdelkov; 153 Predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 155 Predelava mleka
in proizvodnja mlečnih izdelkov; 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja pi-
jač; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;

212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 245 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev, parfumov in toaletnih sred-
stev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 313 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 321 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in; 332 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen op; 333 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 342
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 351 Gradnja in popravi-
lo ladij, čolnov; 364 Proizvodnja športnih
izdelkov; 371 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacija
pri gradnjah; 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; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 611 Pomorski promet; 612
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 742 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-43952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05167 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KONČAR – DVIGALA,
podjetje za inženiring, montažo, remont
in servis dvigal in tekočih stopnic, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska cesta 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5860636
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log 55

Rg-43953

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05150 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa G – IM – EX, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, transport,
turizem in gostinstvo, p.o., Cernik, Ra-
kova 74, Republika Hrvatska, Podružni-
ca Ljubljana, sedež: Cesta v Rožno doli-
no 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5865387
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 184

Rg-43954

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03006 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MALEŠEVIĆ IN DRUGI
podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
sedež: Jakčeva 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27309/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5931576
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah.

Rg-43955

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03027 z dne 3. 7. 1996,, pod
vložno št. 1/28114/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5952271
Firma: DEGREMONT S.A. FRANCE,

podružnica Ljubljana
Skrajšana firma:
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Hajdrihova 28
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Ustanovitelj: Degremont S.A., Rueil-
Malmaison-Cedex Francija, 183, Avenue du
18 Juin 1940, vstop 21. 5. 1996, odgovor-
nost: vpisan kot ust.podr.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gnus Miloš, Dobrova, Hruševo 109,
imenovan 21. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 6030 Cevo-
vodni transport; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 9000 Storitve javne hi-
giene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanje trdih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-43957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04398 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Inštitut Antona Trstenjaka
za psihologijo, logoterapijo in antropohi-
gieno Ljubljana, sedež: Resljeva 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19343/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5633141
Ustanovitelji: Trstenjak Anton, Ljublja-

na, Resljeva 7, Ramovš Jože, Ljubljana,
Gumnišče 5, Ramovš Ksenija, Škofljica,
Guminšče 5, vsi vstop 16. 6. 1992, vsi vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo
do dol. višine, Slovenska akademija znano-
sti in umetnosti, Ljubljana, Novi trg 3, vstop
28. 2. 1995, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43960

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01917 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICO MARKET, pod-
jetje za trgovino s papirjem in laborato-
rijskimi aparati in inštrumenti, d.o.o.,
Ljubljana, Robičeva 9, sedež: Robičeva 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15632/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5572142
Firma: Medico market – CONT Papir,

podjetje za trgovino s papirjem in labo-
ratorijskimi aparati in inštrumenti, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  Medico  market –
CONT Papir, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 106
Ustanovitelj: Bohinc Matjaž, Bohinc He-

lena in Prelog Helena, vsi izstopili 4. 12.
1995, Kuerbus Vincenc, Ljubljana, Fabija-
nijeva 17, vstop 4. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bohinc Matjaž, razrešen 14. 3. 1996,
direktor Kuerbus Vincenc, Ljubljana, Fabi-
janijeva 17, imenovan 4. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-

belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila 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.

Rg-43962

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04423 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTILKA, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kurilniška 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5885647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tkalec Ivan, razrešen 1. 9. 1995, di-
rektor Kogoj Marijan, Tržič, Vrtna ulica 4,
Križe, imenovan 1. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe.

Rg-43967

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20250 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GRADIŠČE, podjetje za
proizvodnjo, posredništvo, trgovino in zu-
nanjetrgovinske posle, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19564/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662109
Osnovni kapital: 7,150.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovec Branko, Krka,

Znojile 16, vstop 1. 9. 1992, vložek
7,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-

mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 speciali-
ziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem.

Rg-43969

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05021 z dne 3. 7. 1996 pri
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subjektu vpisa HALL, družba za organiza-
cijo prireditev in gostinstvo, d.o.o., Vrhni-
ka, sedež: Trg Karla Grabeljška 3, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/25064/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402557
Ustanovitelja: Vogrinec Bojana, Brezo-

vica, Dragomerška 34/a, Dragomer, vložek
750.000 SIT, Lončar Zoran, Vrhnika, Mo-
krice 9, vložek 750.000 SIT, oba vstopila 2.
12. 1993, odgovornost: ne odgovarjata, Pi-
co, d.o.o., izstop 4. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videode-
javnost.

Rg-43970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01351 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EURODOM, trgovska
družba, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 18,
sedež: Mestni trg 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5754500
Firma: EURODOM, trgovska družba,

d.o.o.
Skrajšana firma: EURODOM, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152 g

Rg-43972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00461 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FERMET, d.o.o., Trgovsko
in posredniško podjetje, Dolenjska cesta
28, Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19516/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5647878
Firma: FERMET, d.o.o., trgovsko in

posredniško podjetje, Tržaška 68, Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Tržaška 68

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 361 Proizvodnja po-
hištva; 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 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
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecilaiziranih prodajanah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnsoti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43973

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01148 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CRANCONT, podjetje za
inženiring, marketing, svetovanje in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana Ul. Mire Le-
nardičeve 5, sedež: Ul. Mire Lenardičeve

5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5840244
Ustanoviteljica: Bedenk Maja, izstop 6.

3. 1996, Bedenk Barbara, Ljubljana, Ulica
Mire Lenardičeve 5, vstop 6. 3. 1996, vlo-
žek 1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Maja, razrešena 6. 3. 1996,
direktorica Bedenk Barbara, Ljubljana, Uli-
ca Mire Lenardičeve 5, imenovana 6. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02911 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CENTROCOM, d.o.o.,
Ljubljana, podjetje za trgovino, marke-
ting in finančni inženiring, Ljubljana, Slo-
venska 54, sedež: Slovenska 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18140/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5623995
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov; vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno 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;
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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
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij. letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, sprecializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo 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 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; 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 obdelovanimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-

ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve takstistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 633 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;

7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-43979

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05051 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MOTO KLUB, podjetje za
prodajo tehniškega blaga, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica Gubčeve brigade 1, sedež: Ulica
Gubčeve brigade 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03670/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5448816
Firma: MOTO KLUB, podjetje za pro-

dajo tehniškega blaga, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132

Rg-43981

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01768 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALPE ADRIA “ZELENI
VAL” podjetje za radiofuzijo in marke-
ting, d.o.o., sedež: Zavrtače 6, 1294 Viš-
nja Gora, pod vložno št. 1/27123/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5920086
Sedež: Grosuplje, Spodnja Slivnica 16

Rg-43985

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01227 z dne 10. 7. 1996,,
pod vložno št. 1/28138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5936381
Firma: FENIKS, športa in partner tr-

ženje, d.n.o.
Skrajšana firma:
Pravnoorg. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, V Dovjež 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Športa Suzana, Ljubljana,

V Dovjež 24, vložek 1.000 SIT, Vasič Dra-
gan, Tuzla, Bosna in Hercegovina, Čaklovi-
ći 64, oba vstopila 11. 3. 1996, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
mož.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vasič Dragan, Tuzla, Bosna in Herce-
govina, Čaklovići 64, imenovan 11. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja družbe, družbenica Športa Suzana, Ljub-
ljana, V Dovjež 24, imenovana 11. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja družbe.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
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terialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih izdelkov; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 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 motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skim surovinami in živimi živalmi; 513 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; 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-
pecilaiziranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 723 Obdelava podat-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževa-
nje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev.

Rg-43988

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02972 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GANAMM, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo, za-
stopstva, inženiring, zunanjo trgovino
ter zavarovalništvo, Malnarjeva 51,
Ljubljana, sedež: Malnarjeva 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12192/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5632668

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermanskih izdelkov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 251 Proizvodnja izdelkov iz gu-
me; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 275 Livarstvo;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
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,
stistakanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 285 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 286 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 300 Proizvodnja
pisarniških strojev in računalnikov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,

preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen op; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 351
Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 354 Proizvodnja motornih
koles, koles in vozil za invalide; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 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; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovi-
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na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jadilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 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; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecalizira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.” 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ge trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134

Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovinimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektrianje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-43991

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01868 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MANET, trgovina, za-
stopstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20097/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo 12.čl. družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5671370
Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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 kozemti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 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; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 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;
6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agenicj
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost
drugih prometnih agenicj; 6420 Telekomu-
nikacije; 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; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje 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;
7310 Raziskovanje in eksperimetnalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izbraževanje, d.n.;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-43994

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01683 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa QUATRO, podjetje za mar-
keting, inženiring, storitve in usluge, za-
stopanje in posredovanje blaga in stori-
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tev v notranji in ... Ljubljana-Dobrunje,
d.o.o., sedež: Šentpavel 20, 1261 Ljublja-
na-Dobrunje, pod vložno št. 1/07848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5397464
Ustanovitelji: Kričej Dušan, Ljubljana

Dobrunje, Šentpavel 20, vstop 25. 6. 1990,
vložek 526.200 SIT, odgovornsot: ne odgo-
varja, Madžgalj Milan, izstop 5. 3. 1996,
Doblanovič Dušan, Ljubljana, Prijateljeva
3, vložek 150.300 SIT, Madžgalj Jelka,
Ljubljan, Rusjanov trg 8, oba vstopila 5. 3.
1996, vložek 676.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kričej Dušan, Ljubljana Dobrunje,
Šentpavel 20, razrešen 5. 3. 1996 in zopet
imenovan kot prokurist dne 5. 3. 1996, za-
stopnik Madžgalj Milan, Ljubljana, Rusja-
nov trg 8, razrešen dne 5. 3. 1996 in zopet
imenovan kot prokurist dne 5. 3. 1996, pro-
kurist Doblanovič Dušan, Ljubljana, Prija-
teljeva 3, imenovan 5. 3. 1996.

Rg-43997

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17019 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VENUS TRADE, podjetje
za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Rakek,
sedež: Partizanska 9, 1381 Rakek, pod
vložno št. 1/15903/00 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.: 5581257
Osnovni kapital: 4,979.285 SIT
Ustanovitelj: Udovič Franc, Rakek, Ce-

sta pod tičnico 7, vstop 18. 2. 1992, vložek
4,979.285 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 212
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodna valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agenicj in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-43998

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17022 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TAPIMOS-Ljubljana,
podjetje za gradbeništvo in zunanjetr-
govino, d.o.o., sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11755/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovi-
teljv, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5476674
Firma: TAPIMOS Ljubljana, podjetje

za gradbeništvo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TAPIMOS-Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,594.213 SIT
Ustanovitelja: Tapimos G.m.b.H., Av-

strija, Polane 69, Feistritz, vstop 21. 11.
1990, vložek 1,594.213 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Weixler Mitja, izstop 30. 11.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šimnovec Marko, Ljubljana, Hribar-
jeva 26, imenovan 19. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, direktor Partl Paul,
razrešen 19. 12. 1994, zastopnik Mostetsch-
nig Franz, razrešen 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnoti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44002

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03615 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa STIL-COMMERCE, uvoz-
no-izvozno trgovsko podjetje, d.o.o., Pav-
karjeva pot 10, Vrhnika, sedež: Pavkar-
jeva pot 10, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/06516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5365023
Firma: STIL-COMMERCE, uvozno-iz-

vozno podjetje, d.o.o.,
Skrajšana firma: STIL-COMMERCE,

d.o.o.,
Sedež: Škofljica, Ravenska pot 38

Rg-44004

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03616 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOSERVIS MAROLT,
d.o.o., Bevke 79, Vrhnika, sedež: Bevke
79, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/15199/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5568323
Firma: AS AVTOSERVIS MAROLT,

d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: AS MAROLT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
5121 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 611
Pomorski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasting); 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-44005

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03645 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa M.I.S., družba za upravlja-
nje, inženiring, svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana Proletarska 4, sedež: Proletarska 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05737/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5553636
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Pock Emil, razrešen 13. 4. 1995, direk-
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tor Jerič Rajko, Ljubljana, Prijateljeva ulica
30, imenovan 13. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, zastopnik Tičar Matjaž, Ljub-
ljana, Hranilniška ulica 3, imenovan 13. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev, kot po-
močnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 4511
Rušanje 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
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvjijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovanimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-44011

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12281 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BIROTISK, podjetje za
grafične storitve, d.o.o., Grosuplje, sedež:
Gasilska cesta 9, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/15774/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah in spremembo naslova druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5574676
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ficker Viljem in Ficker

Mirjana, oba Grosuplje, Gasilska cesta 9,
oba vstopila 28. 2. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-44013

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15853 z dne 9. 7. 1996  pod vložno
št. 1/05957/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AVTO MERLAK, podjetje za
avtoservis, proizvodnjo, trgovino, uvoz in
izvoz, d.o.o., Škofljica, Kočevska 19

Skrajšana  firma:  AVTOMER,  d.o.o.,
Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica, Kočevska 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Merlak Jože, izstop 5. 12.

1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mer-

lak Jože in Miklavc Mira, oba razrešena 5.
12. 1994.

Sklep skupščine z dne 5. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Merlak Jože, Kočevska 19,
Škofljica.

Rg-44014

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11680 z dne 9. 7. 1996 pod
vložno št. 1/05728/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DIEN, podjetje za računalniški
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Štembalova 34

Skrajšana firma: DIEN, d.o.o., Ljublja-
na, Štembalova 34

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štembalova 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Eniko Vesna in Dimnik

Štefan, oba izstopila 30. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dimnik Štefan, razrešen 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Vesna Eniko, Štembalova
34, Ljubljana in Štefan Dimnik, Štembalo-
va 34, Ljubljana.

Rg-44015

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00563 z dne 10. 7. 1996 pod
vložno št. 1/04867/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaraddi prene-

hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KSC KRAUS, podjetje za go-
stinstvo, turizem, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Stara cerkev 3

Skrajšana firma: KSC KRAUS, d.o.o.,
Stara cerkev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: STARA CERKEV, Stara cer-
kev 3

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kraus Silvo, izstop 3. 2.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kraus

Silvo, razrešen 3. 2. 1995.
Sklep skupščine z dne 3. 2. 1995 o prene-

hanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Silvo Kraus, Stara cerkev 3,
Stara cerkev.

Rg-44016

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00575 z dne 10. 7. 1996 pod vložno
št. 1/07369/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: NOV, prevozi, trgovina z dosta-
vo, d.o.o., Kočevje, Mahovnik 39

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

govornostjo
Sedež: Kočevje, Mahovnik 39
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Zdravko, Kočevje,

Mahovnik 39, izstop 27. 1. 1995, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-
vak Zdravko, razrešen 27. 1. 1995.

Sklep skupščine z dne 27. 1. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj Zdravko Novak, Ma-
hovnik 39, Kočevje.

Rg-44019

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19948 z dne 9. 7. 1996 pod vložno
št. 1/23453/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FORTERRA, podjetje za inže-
niring, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 144
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: German Peter in Mastilo-

vič Bojan, oba izstop 30. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ger-

man Peter in Mastilovič Bojan, oba razre-
šena 30. 12. 1994.
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Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
ustanovitelja Peter German, Celovška 144,
Ljubljana in Bojan Mastilovič, Rojčeva
24, Ljubljana.

Rg-44022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05989 z dne 10. 7. 1996
pod vložno št. 1/08005/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: JEŽ, fotoatelje, d.o.o.
Skrajšana firma: JEŽ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana Polje, Skojevska 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jež Dušan, Ljubljana,

Skojevska 11, izstop 3. 5. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jež
Dušan, Ljubljana, Skojevska 11, razrešen
3. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj Dušan Jež, Skojevska
11, Ljubljana.

Rg-44026

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03920 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ENS, podjetje za gradbe-
ne, geodetske, fotografske in ostale sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slapniko-
va ul. 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18292/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 12568/94, spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5652812
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Klančišar Ervin, Ljubljana, Slap-
nikova 9, razrešen 10. 7. 1996 in zopet
imenovan kot direktor dne 10. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44032

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00524 z dne 10. 7. 1996
pod vložno št. 1/17881/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: TOMA design, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje, Zadobrovška 11a

Skrajšana firma: TOMA design, d.o.o.,
Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Zadobrovška
11a

Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanoviteljica: Tonin Mateja, izstop

5. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

nin Mateja, razrešena 5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica Mateja Tonin, Za-
dobrovška 11a, Ljubljana-Polje.

Rg-44037

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10409 z dne 10. 7. 1996 pod
vložno št. 1/20102/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  PEKI,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Grič c. VII-1, Ribnica

Skrajšana firma: PEKI, d.o.o., Grič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Grič c. VII-1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Pelaj Avdulla in Pelaj

Olga, obe izstopili 25. 5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pe-

laj Avdulla in Pelaj Olga, obe razrešeni
25. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli ustanoviteljici Pelaj Avdulla, Grič
c. VII-1, Ribnica in Pelaj Olga, Grič c.
VII-1, Ribnica.

Rg-44044

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02213 z dne 17. 7. 1996,,
pod vložno št. 1/28183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945160
Firma: ŠTENKLER & ŠTOJS, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.n.o., Ig
Skrajšana firma: ŠTENKLER &

ŠTOJS, d.n.o., Ig
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig, Škrilje 80
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Štenkler Klavdi, Ljub-

ljana, Ulica bratov Blanč 7 in Štojs Mar-
tin, Ljubljana, Smerdujeva 1, oba vstopila
24. 4. 1996, oba vložek 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štenkler Klavdi, Ljubljana, Ulica
bratov Blanč 7, zastopa družbo brez ome-
jitev, direktor Štojs Martin, Ljubljana,
Smerdujeva 1, zastopa družbo brez omeji-

tev, oba imenovana 24. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 15910

Proizvodnja žganih pijač; 15930 Pro-

izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih

pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970
Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja

druge električne opreme, d.n.; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50303 Posredništvo

pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina

na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;

51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52220 Trgovina na drobno z mesom

in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi

izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403

Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agenicj za
posredništvo v prometu z nepremičnina-

mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 93040
Pogrebne storitve;

Rg-44046

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03856 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA
– BANKA ZASAVJE, d.d., sedež: Trg
revolucije 25 c, 1420 Trbovlje, pod vlož-
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no št. 1/01500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spre-
membo statuta z dne 30. 6. 1995 s temile
podatki:

Matična št.: 5026091
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1996: 65121

Dejavnost bank.
Skupščinski sklep, sprememba statuta z

dne 30. 6. 1995.

Rg-44048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01223 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa OPEL Marketing, družba
za prodajo avtomobilov, d.o.o., sedež:
Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5911427
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152

Rg-44049

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02856 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TMF ENGINEERING, in-
ženiring, storitve, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tominškova
57, 1231 Ljubljana – Črnuče, pod vložno
št. 1/16830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620899
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi

predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami, in
gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6240 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 804 Izobraževa-
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nje odraslih in drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44050

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01685 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SOCIA, svetovanje s po-
dročja kadrovskih zadev in socialnega
varstva, d.o.o., Kamnik, sedež: Maistro-
va 16, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/21805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5764238
Firma: SOCIA, svetovanje s področja

kadrovskih zadev in socialnega varstva,
d.o.o.

Skrajšana firma: SOCIA, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Janševa 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Železnik Olga, vložek

889.000 SIT in Železnik Anton, vložek
611.000 SIT, oba Mengeš, Janševa ulica
11, oba vstop 26. 3. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512

Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-44053

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18682 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa I.T.P. INTERNATIONAL
TRADE & PRODUCTION, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Opekarska 45/b, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592968
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gmajnar Boris in Gmaj-

nar Boštjan, oba Ljubljana, Opekarska 45
b, oba vstopila 20. 1. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdel-
ki; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
peznionov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-44058

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20264 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa O’MAR, podjetje za tr-

govino, marketing, proizvodnjo, trans-
port, posredništvo, usluge, izvoz-uvoz,
d.o.o., sedež: Lukovica 79, 1225 Luko-
vica, pod vložno št. 1/18979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5655013

Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanoviteljica: Omahna Marjanca,

Lukovica, Lukovica 79, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,528.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-44070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/05785 z dne 10. 7. 1996
pod vložno št. 1/16462/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: VITAG, trgovina in posred-
novanje, d.o.o., Grosuplje

Skrajšana firma: VITAG, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: GROSUPLJE, Župančičeva 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Mesojedec Alenka, iz-

stop 9. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-
sojedec Alenka, razrešena 9. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznosti plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica Alenka Mesoje-
dec, Župančičeva 17, Grosuplje.

Rg-44075

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/13873 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LINGO, izobraževanje in
prevajanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24391/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5792525
Firma: LINGO, jezikovne in računal-

niške komunikacije, d.o.o., Ljubljana,
Švabičeva 1

Sedež: Ljubljana, Švabičeva 1
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Biber Slapar Marta, Por-

torož, Obala 128, vstop 26. 5. 1993, vložek
300.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Slapar Branislav, Portorož, Obala 128,

vstop 5. 7. 1996, vložek 1,200.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Biber Slapar Marta, razrešena
5. 7. 1996, direktor Slapar Branislav, Por-

torož, Obala 128, imenovan 5. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodke, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-44076

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16692 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PRO EX-IM, zunanjetrgo-
vinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vodo-
vodna 39, sedež: Vodovodna 39, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09413/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5428980
Osnovni kapital: 2,402.000 SIT
Ustanovitelja: Prosen Jože, izstop 29. 11.

1994, Prosen Jože, Ljubljana, Beethovnova
6, vstop 29. 11. 1994, vložek 2,402.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosen Jože, Ljubljana, Beethovnova
6, razrešen dne 29. 11. 1994 in zopet ime-
novan kot direktor dne 29. 11. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 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 strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji 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; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, gradij-
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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-

no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523

Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostinimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančni-
mi posredništvom; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-

mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-

rabe; 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; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44078

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01950 z dne 19. 7. 1996 pri

subjektu  vpisa  ADRIA  –  TRGOVINA,
podjetje za zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mašera Spašiće-
va  10, 1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18860/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo firme in skrajšane firme,
ustanoviteljev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5624029

Firma: JADRAN – GALENSKI LA-
BARATORIJ, družba za zastopanje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: JADRAN – GALEN-
SKI LABARATORIJ, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelj: Jadran – Pharma, d.d., iz-
stop 4. 4. 1996, Jadran – Galenski labarato-
rij, d.d., Rijeka, Pulac bb, vstop 22. 6. 1992,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Jenko Igor, Ljubljana, Štihova ul.
20, razrešen 1. 4. 1996 in zopet imenovan

kot direktor dne 1. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, zastopnik Trunk Mirko Slav-
ko, Kamnik, Perkova 8, imenovan 1. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot po-
močnik direktorja.

Rg-44228

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00716 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KEMOSTIK, tovarna lepil
in kemičnih izdelkov, p.o., sedež: Molko-
va 10, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/02160/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča vpis prav. posledic lastn. preoblikova-
nja, spremembo firme, osn. kapitala, zastop-
nika, vpisa ustanoviteljev, članov nad. sve-
ta, uskladitev dejavnosti in uskad. z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile

podatki:
Matična št.: 5043492
Firma: KEMOSTIK, tovarna lepil in

kemičnih izdelkov, d.d., Molkova pot 10,
Mekinje, Kamnik

Skrajšana firma: KEMOSTIK KAM-
NIK, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 209,890.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 82,506.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
20,988.000 SIT, Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
20,988.000 SIT, Upravičenci interne razde-
litve – 201 upravičenec, vložek 41,980.000
SIT, Upravičenci notranjega odkupa – 50
udeležencev, vložek 43,428.000 SIT, vsi

vstopili 19. 9. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Štebe Marko, dipl.ing., Mengeš, Hribar-
jeva 2, razrešen 20. 10. 1995 in zopet ime-

novan kot zastopnik dne 20. 10. 1995, zača-
sna uprava, direktor družbe, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Abe-Gržinič
Margareta, Šubic Peter in Križelj Ciril, vsi

vstopili 19. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 212

Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 241 Proizvodnja osnovnih kemi-
kalij; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
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tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 243 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podob-
nih premazov, tiskarskih barv in kitov; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toa-
letnih sredstev; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov; 2462 Proizvodnja sredstev za le-
plenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 266 Proizvod-
nja izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2664 Proizvodnja malte; 268 Proizvodnja
brusilnih sredstev in drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 454 Zaključna
gradbena dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6711 Storitve finančnih trgov;
701 Poslovanje z lastninimi nepremičnina-
mi; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nerpemičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712

Dajanje drugih vozil v najem; 723 Obdela-
va podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-44229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19771 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IC INFO CENTER, infor-
macijsko trženje, posredovanje in zuna-
nja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Celovška
150, sedež: Celovška 150, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05885/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo poob-
laščenca s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kranjčevič Mirjana, razrešena 3.
3. 1994, direktor Habič Marjan, Ljubljana,
Izletniška 3, imenovan 7. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-44236

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05880 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES Proles,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z
gradbeno mehanizacijo, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 22, sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13569/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5526507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rodman Tomaž, Ljubljana, Menar-
dova 59, razrešen 1. 12. 1995 in zopet ime-
novan kot direktor dne 1. 12. 1995, poslo-
vodja – direktor zastopa družbo neomejeno,
razen pri sklepanju sledečih pogodb:

1. pogodb o nakupu, prodaji ter obreme-
nitvi nepremičnin, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja;

2. pogodb o prometu blaga in storitev
nad vrednostjo 500.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, ki jih sklepa po predhodnem soglas-
ju ustanovitelja;

3. pogodb o nakupu in prodaji osnovnih
sredstev ter drugih vlaganjih, katere sklepa
po predhodnem soglasju ustanovitelja;

4. pogodb o najemanju in dajanju krat-
koročnih kreditov in garancijskih pogodb
nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja;

5. pogodb o najemanju in dajanju dolgo-
ročnih kreditov in garancijskih pogodb, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju ustano-
vitelja.

Rg-44301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04334 z dne 26. 4. 1996,,
pod vložno št. 1/27824/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis k.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5913098
Firma: CBS – SEDEJ, center za multi-

dimenzionalno učenje tujih jezikov, k.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: CBS – SEDEJ, k.d.,
Ljubljana

Pranoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Ljubljana, Mala ulica 8
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Sedej Barbara, Ljubljana,

Slovenčeva 117 in Sedej Bojan, Ljubljana,
Tabor 5, oba vstop 7. 8. 1995, oba vložek
5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sedej Barbara, Ljubljana, Sloven-
čeva 117, imenovana 7. 8. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7513 Dejavnost javnih usta-
nov za pospeševanje poslovnih dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9100 De-
javnost drugih organizacij, d.n.

Rg-44342

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00375 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BURJA, podjetje za orga-
nizacijo proizvodnje in storitev, zastopa-
nje, komercialno posredovanje, trgovino
na debelo ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež:
Tomšičeva 13, 1230 Domžale, pod vložno
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št. 1/04734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, spremembo naslova
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5370221
Sedež: DOMŽALE, Ivana Pengova 13
Osnovni kapital; 1,580.000 SIT
Ustanovitelji: Tič Trebušak Sandra,

Domžale, Ivana Pengova 13, vstop 30. 10.
1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Burja Ignac in Trebušak Silva,
oba Domžale, Ivana Pengova 13, oba vsto-
pila 26. 12. 1989, vložek 785.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-44353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02026 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SOFT project, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 264, sedež: Celovška 264,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10902/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460654
Osnovni kapital: 5,958.000 SIT
Ustanovitelja: Pržulj Mladen, Ljublja-

na, Hafnerjeva 4 a, vložek 2,979.000 SIT,
Breznik Vinko, Ljubljana, Prušnikova 28,
oba vstopila 23. 12. 1990, vložek 2,979.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-

ložništvo; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44552

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03443 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIATIC TONI, d.o.o.,
družba za zastopanje in posredovanje za-
varovanj Kočevje, sedež: Kidričeva 6 a,
1330 Kočevje, pod vložno št. 1/20446/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5684625
Sedež: Kočevje, Ljubljanska 69

Rg-44572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02790 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Center za promocijo turiz-
ma Slovenije, sedež: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26994/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5918197
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jakič Marjan, razrešen 31. 3. 1996,
zastopnik Križan Franci, Rogaška Slatina,
14. divizije 28, imenovan 4. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-44585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17594 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SLOKA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in poslovne storitve,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Neža 39 a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/19964/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5675219
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 211 Pro-

izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 212 Proizvodnja izdel-
kov iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskim surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega 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 izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih 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 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 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; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6312 Skladiščenje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-44643

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05936 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PORSCHE LEASING
SLO, d.o.o., leasing in posredovanje, se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26510/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sprememba osnovnega ka-
pitala in imenovanje nadzornega sveta in
članov s temile podatki:

Matična št.: 5903017
Osnovni kapital: 623,977.565 SIT
Ustanovitelj: Porche bank AG., Salz-

burg, Fanny von Lehnert Strasse 1, vstop
25. 4. 1995, vložek 623,977.565 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Preinerstorfer
Josef, Windisch Norbert, Wienerroither
Martin in Schindecker Walter, vsi vstopili
14. 12. 1995.

Rg-44648

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17719 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO PRESTIGE, pro-
daja, zastopanje, d.o.o., Linhartova 66,
Ljubljana, sedež: Linhartova 66, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
ba firme, sedeža, osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695023
Firma: AVTO PRESTIGE, prodaja

zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 6
Osnovni kapital: 1,508.500 SIT
Ustanovitelj: Gradišar Borut, Ljubljana,

Linhartova 66, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,508.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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 trgo-
vini 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 trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.
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Rg-40942

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00191 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27352/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931878
Firma: KOVI TRADING, d.o.o., trgo-

vina na debelo, uvoz-izvoz
Skrajšana  firma:  KOVI  TRADING,

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Glinškova

ploščad 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Boštjan, Ljubljana,

Glinškova ploščad 7, vstop 4. 12. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Boštjan, Ljubljana, Glinškova
ploščad 7, imenovan 4. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 158
Proizvodnja drugih živil; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi pogrami; 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; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; pod-
jetniško svetovanje; upravljanje s holding

družbami; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.

Rg-40943

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00201 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa ZUPANČIČ ROMAN, d.n.o., podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, se-
dež: Kropova ulica 5, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26660/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5912890
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva.

Rg-40945

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00213 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa MAGNO, CUZAK & Co., podjetje za
trgovino in proizvodnjo, d.n.o., sedež: De-
pala vas 24, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/19921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670942
Dejavnost, vpisana 26. 3. 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 dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških 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 inšalacije
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.

Rg-40946

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00215 z dne 13. 2. 1996 pod št. vložka
1/27434/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931908
Firma: ECS TEL, telekomunikacijski

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ECS TEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Eurocomputer Systems,

Informacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50, vložil
5,100.000 SIT, Hadalin Boris, Vrhnika, De-
lavsko naselje št. 6, vložil 3,700.000 SIT,
Bernot Igor, Polhov Gradec, Hrastenice 6a,
vložil 200.000 SIT, Hrastar Andraž, Jeseni-
ce, Poljska pot 8, vložil 200.000 SIT, Jova-
nović Nebojša, Ljubljana, Chengdujska ce-
sta 4, vložil 200.000 SIT, Slabe Igor, Ljub-
ljana, Ul. Bratov Babnik 18, vložil 200.000
SIT, Šarvari Endre, Ljubljana, Klemenčiče-
va ulica 3, vložil 200.000 SIT, in Zec Olive-

ra, Škofja Loka, Partizanska cesta 42, vloži-
la 200.000 SIT – vstopili 15. 1. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hadalin Boris, Vrhnika, Delavsko
naselje št. 6, imenovan 15. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 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 opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, 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
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stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 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;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnoti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-40947

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00241 z dne 15. 2. 1996 pod št. vložka
1/27441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5931983
Firma:  FRANČIŠKANSKI  DRUŽIN-

SKI CENTER
Skrajšana  firma:  FRANČIŠKANSKI

DRUŽINSKI CENTER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernov trg 4
Ustanovitelj: Frančiškanski samostan,

Ljubljana, Prešernov trg 4, vstop 12. 12.
1995, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kranjc Silvin Marijan, Ljubljana, Pre-

šernov trg 4, ki zastopa zavod brez omeji-
tev, in zastopnik Gostečnik Christian, Ljub-
ljana, Prešernov trg 4, ki kot strokovni vod-
ja zastopa zavod brez omejitev, oba imeno-
vana 12. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996. 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 8531 Institucionalno so-
cialno varstvo; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 85321 De-
javnost centrov za socialno delo; 85323 De-
javnost dobrodelnih organizacij; 85324
Druge socialne dejavnosti.

Rg-40949

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00244 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa SKILL INFORMATIKA, podjetje za
proizvodnjo  in  računalniške  storitve,
d.o.o., sedež: Tržaška 330, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24704/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5800366
Ustanovitelji: Hodnik Tone, izstopil

15. 1. 1996; Peteh Jože, izstopil 17. 1. 1996;
Ribnikar Matjaž, Jesenice, Cesta maršala
Tita 45, Močnik Stanko, Preserje 18, Prija-
telj Matjaž, Ljubljana, Ul. Gubčeve brigade
126, in Hribar Primož, Ljubljana, Skrbinško-
va 19, vstopili 27. 6. 1994, vložili po
376.739,45 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-40950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00254 z dne 2. 2. 1996 pod št. vložka
1/27376/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932017
Firma: HAIZHEN, d.o.o., podjetje za

trgovino in gostinstvo, Ljubljana, Praža-
kova 12

Skrajšana  firma:  HAIZHEN,  d.o.o.,
Ljubljana, Pražakova 12

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Chen Haifeng in Ye Xi-

aozhen, oba iz Kitajske, Zhejiang shen quin
tian xian yu, vstopila 9. 1. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Chen Haifeng, Kitajska, Zhejiang shen
gin tian xian YU, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kamiyuki Yoontes,
Škofljica, Gradišče na Pijavo Gorico 34, oba
imenovana 9. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-

ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 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; 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
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organiztorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-40952

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00265 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpi-
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sa TESMA, Podjetje za projektiranje, in-
ženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgo-
vino, d.o.o., Trbovlje, sedež: Dobovec 52,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/11216/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5467586
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Nučič

Uroš, Trbovlje, Leninov trg 7, razrešen
8. 12. 1995 kot direktor in imenovan za za-
stopnika in Nučič Drago, Trbovlje, Trg re-
volucije 16, razrešen 8. 12. 1995 kot druž-
benik in imenovan za direktorja – zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov, iz be-
tona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih kontrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten;
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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.

Rg-40953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00273 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa EVA, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Češenik 6, 1233 Dob pri Domžalah,
pod vložno št. 1/24117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5828791
Ustanovitelja: Marinček Aleš, izstop

10. 1. 1996; Marinček Vilma, Dob pri Dom-
žalah, Češenik 6, vstop 10. 1. 1996, vložek
1,642.140,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinček Aleš, razrešen 10. 1. 1996;
direktorica Marinček Vilma, imenovana
10. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko  sodstvo,  je  s  sklepom  Srg št.
96/00276  z  dne  7.  2.  1996  pri  subjektu
vpisa  PROREKLAM-EUROPLAKAT,
d.o.o., podjetje za ekonomsko propagan-
do in reklamo, Ljubljana, sedež: Gram-
povčanova 27, 1111 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17836/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5617669
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žontar Tomaž, razrešen 10. 10. 1995;
direktor Tiefengraber Igor, Ljubljana, Re-
delonghijeva 26, imenovan 10. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-40955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00307 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
SKILL COMPUTERS, družba za sodobne
računalniške rešitve, d.o.o, sedež: Tržaška
cesta 330, 1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/27216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5926246
Firma: ARES COMPUTERS, družba

za sodobne računalniške rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARES COMPUTERS,

d.o.o.

Rg-40957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00440 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa NUS, trgovina in zastopstva, d.o.o., se-
dež: Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27152/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5924715
Ustanoviteljici: Orehar Bernarda, izstop

29. 1. 1996; Orehar Renata, Naklo, Grogo-
va ulica 5, vstop 29. 1. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00449 z dne 13. 2. 1996 pod št. vložka
1/27430/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5934672
Firma: MAKTRANS, špedicija, trgovi-

na, knjigovodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKTRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova uli-

ca 4

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lazarevska Lepa in Laza-

revski Igor, oba iz Ljubljane, Hafnerjeva
ulica 4a, vstopila 3. 1. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lazarevska Lepa, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Lazarevski Igor,
ki kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev, oba imenovana 3. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 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;
51300 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina 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 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 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
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
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nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomska propaganda.

Rg-40960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00892 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa UNIVERZAL-RAKIĆ, export-import,
podjetje za gradbene in trgovske storitve,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Dimičeva  12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5698545
Ustanovitelji: Univerzal Rakić, izstopil

26. 2. 1996; Rakić Veselko in Rakić Snje-
žana, oba iz Ljubljane, Celovška 134, vsto-
pila 26. 2. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stonica Podobnik Mirjana, razrešena 26. 2.
1996; Rakić Veselko, razrešen 26. 2. 1996
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, direktorica
Rakić Snježana, imenovana 26. 2. 1996, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Crnadak Bosiljka, Ljubljana, Linhartova
7, imenovana 26. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
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; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi; 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 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdekov; 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 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobčanimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 sred-
stvi; 52463 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; 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;
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); 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-40961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00896 z dne 11. 3. 1996 pod št. vložka
1/27542/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935644
Firma: CIUHA & CIUHA, proizvod-

nja, trgovina, storitve, d.n.o., Šujica 2,
Šujica, Dobrova

Skrajšana firma: CIUHA & CIUHA,
d.n.o., Šujica 2, Šujica, Dobrova

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1356 Dobrova, Šujica 2
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Ciuha Aleksander in Ciu-

ha Marko, oba iz Dobrove, Šujica 2, vstopi-
la 19. 2. 1996, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ciuha Aleksander in zastopnik Ciuha
Marko, imenovana 19. 2. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1996. 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01240 Reja perutnine; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 24510 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilih in
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polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 25210 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
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; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje 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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 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; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina 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 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina

na debelo s kemičnimi proizvodi; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 55230 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; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 72300 Ob-
delava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 75252 Poklicno in pro-
stovoljno gasilstvo; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40966

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00986 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa RAFING, podjetje za računovodstvo,

računalništvo  in  finančni  inženiring,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Pod gozdom, ce-
sta IV/25, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/10207/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5450730
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-40968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01014 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa BLURENT, leasing tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, Šaranovičeva 12, sedež:
Šaranovičeva  12,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/19771/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5662702
Ustanovitelja: INCOTEX, Podjetje za

mednarodno poslovanje, d.o.o., Ljubljana,
Šaranovičeva 12, vstop 22. 6. 1992, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KONFEKCIJA ČIB BOVEC, p.o., izstop
2. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 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; 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;
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-
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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; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-40970

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01133 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa MINGMEN, svetovalna, storitvena de-
javnost in nega telesa, d.o.o., Ljubljana,
Pot na Fužine 5, sedež: Pot na Fužine 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5839963
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 511 Po-

sredništvo; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-40973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01214 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa MERCIS, notranja trgovina, izvoz in
uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tacenska
59, 1210 Ljubljana Šentvid, pod vložno št.
1/25218/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5833132
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 511 Po-

sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
517 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-40975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01275 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa PEMAR, d.o.o., inženiring in storitve,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 52,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5918359
Ustanovitelja: MKM INŽENIRING,

d.o.o., izstop 29. 1. 1996; Martinc Peter,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 52, vstop 29. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-40976

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01276 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  MKM,  inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,
Celovška 291, sedež: Celovška 291, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02171/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5289173
Ustanovitelji: Murn Zlatko, Ljubljana,

Štefanova 8, in Kogej Igor, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 74, vstopila 28. 6. 1989, vlo-
žila po 9,599.447,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Marinc Peter, izstopil 29. 1.
1996.

Rg-40979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01411 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  AUTODELTA,  trgovsko-proizvodno
podjetje, export-import, marketing, za-
stopanje in ekonomski inženiring, d.o.o.,
Dunajska 122, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 122, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09745/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter razširitev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5436362
Ustanovitelji: Vodopija Janez, Ljublja-

na, Rožna dolina, C. III/13, vstop 11. 5.
1994, vložek 15,605.015,90 SIT, Pirkmaier
Milko, Ljubljana, Linhartova 1, vstop 1. 10.
1990, vložek 15,605.015,90 SIT, in Gerbec
Peter Zvonko, Ljubljana, Laknerjeva ul. 8,
vstop 2. 2. 1996, vložek 1,853.327,20 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 511 Po-
sredništvo.

Rg-40982

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01764 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  DIOPIN,  Proizvodnja  elektronskih
komponent, d.o.o., Brilejeva 22, Ljublja-
na, sedež: Brilejeva 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5336007
Firma: DIOPIN, Proizvodnja elektron-

skih komponent, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gornik Mihael, Hrastnik, Krnice 10,
imenovan 11. 7. 1995, zastopa in predstav-
lja družbo doma in v tujini, neomejeno, po-
samično.

Rg-40983

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01918 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa VIALIT-ASPHALT, Podjetje za asfal-
tiranje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411025
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 5153 Tr-

govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo.

Rg-40984

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01940 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  A3,  d.o.o.,  Podjetje  za  prevajanje,
Ljubljana, Jamova 60, sedež: Jamova 60,
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1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5695244
Firma:  A3,  Agencija  za  prevajanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: A3, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 1.

Rg-40985

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02076 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/27874/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944813
Firma: MEVŽELJ & BATLER, trans-

port, trgovina in storitve, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: MEVŽELJ & BAT-
LER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Črtomirova 29
Ustanovitelja: Mevželj Lado, Ljubljana,

Črtomirova 29, in Mevželj Marija, Ljublja-
na, Poklukarjeva 10, vstopila 22. 4. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Mevželj Lado in Mevželj Marija, ime-
novana 22. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 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;
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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 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; 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.; 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 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-40987

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02149 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa IPS, d.o.o., Ljubljana, podjetje za inže-
niring, proizvodnjo in storitve, sedež: Ce-
sta Ljubljanske brigade 17, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02190/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5289157
Osnovni kapital: 27,828.060,60 SIT
Ustanovitelji: Zajc Franc Marjan, Ljub-

ljana, Pod bukvami 54, vstop 30. 6. 1989,
vložek 10,419.716,39 SIT, Breznik Bojan,
Brezovica, Pot na Polane 24, vstop 30 .6.
1989, vložek 8,703.643,37 SIT, Jeza Mar-
jan, Ljubljana, Bizjakova 10a, vstop 27. 12.
1989, vložek 7,807.023,26 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Praprotnik Tanja, iz-
stop 17. 4. 1996; Pataky Nenad, Ljubljana,
Preglov trg 5, vstop 6. 4. 1993, vložek
87.677,58 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-40988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02150 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa McDonald’s Slovenija, gostinske stori-
tve, d.o.o., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5775256
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Connan Paul, razrešen 3. 4. 1996; Hac-
ker Andreas, München, Finsingstr. 26, raz-
rešen 3. 4. 1996 kot skupni prokurist in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Gabršek Bruno, Celje, Ljub-
ljanska cesta 32, razrešen 3. 4. 1996 kot
skupni prokurist in imenovan za prokurista.

Rg-40990

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02161 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa KOTENA, d.o.o., družba za čiščenje,
trgovino in storitve, Kvedrova 26, Ljub-
ljana, sedež: Kvedrova 26, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26538/00 vpisalo v sod-
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ni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5899150
Firma:  KOTENA,  d.o.o.,  družba  za

čiščenje, trgovino in storitve, Ljubljana
Ustanovitelja: Ternovec Kos Alenka, iz-

stop 24. 4. 1996; Flegar Miro, Ljubljana,
Beblerjev trg 14, vstop 24. 4. 1996, vložek
1,500.236 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ternovec Kos Alenka, razrešena
24. 4. 1996; direktor Flegar Miro, imeno-
van 24. 4. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-40992

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02170 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa ELEKTROMAX, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg
3, sedež: Preglov trg 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02447/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296595
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje 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; 0130 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0150 Lov in gojitev dijavi ter lov-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-

ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6322 Druge pomožne dejvnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-40994

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

96/02173 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  BAROTEHNA,  Trgovsko  podjetje,
d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, sedež: To-
mačevo 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13248/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5520118
Firma: BAROTEHNA, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Šmartinska 32, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 32
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 50301

Trgovina na debelo 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-40996

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02176 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  SCHLAMBERGER,  d.o.o.,  trgovina,
proizvodnja, inženiring, zunanja trgovi-
na, Ljubljana, sedež: Novo Polje c. X/13,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17713/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5621500
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 251 Pro-

izvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 364 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 366 Druge pre-
delovalne dejavnosti, d.n.; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
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dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 602
Drug kopenski promet; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 744
Ekonomsko propagiranje.

Rg-40997

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02178 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa RESING, d.o.o., projektivni in investi-
cijski inženiring ter opremljanje objek-
tov, zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu ter zunanja trgovina, Ljubljana,
sedež: Ob Zeleni jami št. 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17851/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605270
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 451 Pri-

pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 454 Zaključna gradbena
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 522 Trgovina na drobno z

živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetvanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-40998

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02208 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa AKTIM, analize, kontrola, tehnologi-
je, inženiring in materiali v cestogradnji,
d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherl 6, sedež: Ane
Ziherl 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5444918
Firma: AKTIM, analize, kontrola, teh-

nologije, inženiring in materiali v cesto-
gradnji, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 7,322.039 SIT
Ustanovitelj: Mejak Danijel, Ljubljana,

Ane Ziherl 6, vstop 11. 12. 1990, vložek
7,322.039 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-40999

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02226 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa HB & BARBIE, trgovina, d.o.o., sedež:
Marinkov  trg  43,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/11925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5867231
Sedež:  1000  Ljubljana,  Nove  Fuži-

ne 43.

Rg-41001

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02243 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa ENCO, Trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Brilejeva 6, Ljubljana, sedež: Bri-
lejeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5721890
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-41002

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02262 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa GOB, Podjetje gradbenih, posredniških
in zastopniških storitev, d.o.o., Dragomer,
Pot na Polane 3, sedež: Pot na Polane 3,
Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/10839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5465290
Firma:  GOB,  d.o.o.,  gradbeništvo  in

marketing
Skrajšana firma: GOB, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanoviteljica: Golobič Bronislava,

Brezovica, Pot na Polane 3, Dragomer, vs-
top 20. 12. 1990, vložek 1,628.000 SIT, od-
govornost. ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
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štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje.

Rg-41003

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02457 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa PINIJA, d.o.o., Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing in storitve, se-
dež:  Gospodinjska 27,  1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24643/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5816939
Sedež: 1000 Ljubljana, Likozarjeva 14.

Rg-41111

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18052 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  KONTO-PLUS,  knjigovodske,  eko-
nomske in tehnološke storitve, d.o.o., se-
dež: Martina Krpana 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o., spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401925
Firma: KONTO-PLUS Beranek in Be-

ranek, knjigovodske, ekonomske in teh-
nološke storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KONTO-PLUS Bera-
nek in Beranek, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Beranek Vladoša, Ljublja-
na, Martina Krpana 34, vstop 28. 6. 1990,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Ferlan Katjuša in
Ferlan Dimko, izstop 5. 12. 1994; Beranek
Andrej, Ljubljana, Martina Krpana 34, vs-
top 5. 12. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Beranek Andrej, imenovan 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-

ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z 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 raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje.

Rg-41113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18059 z dne 22. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa A-TIP, d.o.o., proizvodnja, inženiring,
uvoz, izvoz, zastopanje, sedež: Goričica
pri Ihanu 15, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/05234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377030
Osnovni kapital: 2,674.000 SIT
Ustanovitelj: Vozel Darko, Domžale,

Goričica pri Ihanu 15, vstop 7. 3. 1990, vlo-
žek 2,674.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
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 de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na

debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41114

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 94/18067 z dne 23. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa COTING, Ljubljana, d.o.o., ko-
mercialno tehnični inženiring, trgovina z
neživilskimi in živilskimi proizvo-di,  pro-
izvodnja,  sedež:  Lotričeva  10, 1210 Ljub-
ljana-Šentvid,  pod  vložno  št. 1/07518/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5434653
Firma:  COTING,  d.o.o.,  komercialno

tehnični inženiring, trgovina, proizvodnja
Skrajšana firma: COTING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Milenković Marko, izstop

19. 12. 1994; Milenković Josif, Ljubljana
Šentvid, Lotričeva 10, vstop 19. 12. 1994,
vložek 1,512.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milenković Marko, razrešen 19. 12.
1994; direktor Milenković Josif, imenovan
19. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41115

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18072 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa CAPITAL, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Titova 50, sedež:
Titova 50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03270/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5328691
Firma: CAPITAL, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CAPITAL, d.o.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 167
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mišič Franc, Vrhnika,

Verd 204, in Škof Anton, Vrhnika, Verd
167, vstopila 27. 11. 1989, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mišič Franc, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1996: 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, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
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posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 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-
zvodi; 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; 5212 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina

na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi 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, brvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 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);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 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; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje, 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18084 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
OSA,  trgovina,  marketing,  uvoz,  izvoz,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Emonska 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15994/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo ustanoviteljev,
sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5571243
Sedež: 1360 Vrhnika, Idrijska 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ravšelj Ivan, Vrhnika,

Idrijska 28, vstop 4. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Založnik Janez, izstop 30. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Založnik Janezu, ki je bil razre-
šen 30. 12. 1994.

Rg-41119

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

94/18110 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa FRANE, podjetje za finance in računo-
vodstvo, d.o.o., Videm Dobrepolje, sedež:
Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje, pod
vložno št. 1/13648/00 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.: 5544149
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Frančišek, Ljublja-

na, Reboljeva 10, vstop 17. 10. 1991, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 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; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev; 900 Storitve javne higiene; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-41122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18151 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa SILA, trgovina in usluge, d.o.o., Tr-
bovlje, Majcenova 4, sedež: Majcenova 4,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/07714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe iz d.o.o. v k.d., spremem-
bo firme in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5405629
Firma: LOŽINA, trgovina in usluge,

k.d., Trbovlje
Skrajšana  firma:  LOŽINA,  k.d.,  Tr-

bovlje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Ložina Franc in Ložina Si-

bila, oba iz Trbovelj, Majcenova 4, vstopila
19. 3. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Loži-
na Franc, razrešen 15. 12. 1994 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktorica
Ložina Sibila, imenovana 15. 12. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-41127

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18296 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa LOTOR D, svetovanje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Gospodinjska 4, sedež:
Gospodinjska 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16118/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in družbenikov,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5604150
Firma: LOTOR D BRAUNE & CO.,

svetovanje in inženiring, d.n.o., Domžale,
Ljubljanska 88

Skrajšana oblika: LOTOR D BRAUNE
& CO., d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 88
Ustanovitelji: Jelovčan Matjaž, Vukelič

Ivan, Šoltes Igor in Starman Mitja, izstopili
30. 12. 1994; Braune Marjeta, vstopila 19. 2.
1992, vložila 1.600 SIT, in Braune Janez,
vstopil 30. 12. 1994, vložil 6.400 SIT, oba
iz Domžal, Ljubljanska 88, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Braune Janez, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Brau-
ne Marjeta, razrešena 30. 12. 1994 kot di-
rektorica in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnika
Jelovčan Matjaž in Šoltes Igor, razrešena

30. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-41131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02779 z dne 19. 6. 1996 pod št. vložka
1/28059/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950589
Firma: JULI-JANA, podjetje za pol-

njenje, proizvodnjo in promet vode, mi-
neralne  vode  in  brezalkoholnih  pijač,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Mašera Spasičeva
12/7

Skrajšana  firma:  JULI-JANA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mašera Spasi-
čeva 12/7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PRO-MAK, d.o.o., Ljub-

ljana, Mašera Spasičeva 12/7, vstop 19. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krpan Vojko, Sežana, Lokavska 13,
imenovan 19. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 1585
Proizvodnja testenin; 1589 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2040
Proizvodnja lesene embalaže, 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2613 Proizvodnja valovitega stekla;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-41132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18793 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa TIPSI, podjetje za trgovanje, inženi-
ring, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Rožna dolina, Cesta VII/12, sedež:
Rožna dolina, C. VII/12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo dejavnosti in za-
stopnika ter skrajšano firmo s temile po-
datki:

Matična št.: 5853834
Skrajšana firma: TIPSI, d.o.o., Ljublja-

na, Rožna dolina, Cesta VII/2
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Kramar Herman Jasmin,

Ljubljana, Rožna dolina, C. I/16, vstopil
1. 4. 1990, in Herman Robert, Piran, Grams-
cijeva ulica 11, vstopil 13. 4. 1990, vložila
po 801.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kra-
mar Herman Jasmin, razrešen 29. 2. 1996
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Herman Robert, ki od 29. 2. 1996 zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4168 Št. 55 – 11. IX. 1997

lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradištvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 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; 2630 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 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.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 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; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5244 Tr-
govina 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;
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; 6312 Skladiščenje;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7482 Pakiranje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-41133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18800 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa BALCANCAR, d.o.o., podjetje za pre-
voze, špedicijo in trgovino, Breg, sedež:
Breg 30, 1353 Borovnica, pod vložno št.
1/20056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5681162
Osnovni kapital: 2,420.000 SIT
Ustanovitelj: Švigelj Aleš, Brezovica,

Breg pri Borovnici 30, vstop 28. 9. 1992,
vložek 2,420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41135

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18818 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa KROKODIL, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Manice Ko-
manove 15, sedež: Manice Komanove 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5294185

Firma: KROKODIL, družba za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Hudohmet Janez, Ljublja-

na, Manice Komanove 15, vstopil 2. 9. 1989,
in Borovnik Ludvik, Borovlje, Bahnhofstr.
7, A-9170, vstopil 26. 10. 1992, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41139

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18889 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa CARMEN COMPANY, trgovina, go-
stinstvo, turizem, storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 121, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17402/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620503
Firma: OREŠKI & Co., trgovina in sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana, Tržaška 121
Skrajšana firma: OREŠKI & Co., d.n.o.,

Ljubljana
Ustanovitelji: Oreški Karmen in Oreški

Slavko, oba iz Ljubljane, Tržaška 121, vsto-
pila 30. 3. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 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; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
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; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilo industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov.

Rg-42709

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01721 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TRIMAC S, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24321/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
nikov, sedeža, zastopnikov, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809541
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Na tra-

ti 11
Ustanovitelj: Kovačič Damir, izstop

26. 3. 1996; TRIMAC srl., Trieste, Via del-
le Zudecche 1, vstop 15. 5. 1994, vložek
1,058.620 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Damir, razrešen 26. 3. 1996;
direktor Kureš Matjaž, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 20, imenovan 26. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 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; 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 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-42717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18638 z dne 10. 5.1 996 pri
subjektu vpisa KENY TRADE, Export-im-
port, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Sneber-
ska 122, sedež: Sneberska 122, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo družbe-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5686580
Osnovni kapital: 1,892.000 SIT
Ustanovitelji: Delorenzo Robert, Ljub-

ljana, Beblerjev trg 8, vstop 28. 12. 1994,
vložek 1,151,320 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kolenc Tjaša, Ljubljana-Polje, Sne-
berska 122, vstop 30. 10. 1992, vložek
189.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Delorenzo Terezija, Ljubljana Polje, Sne-
berska 122, vstop 28. 12. 1994, vložek
359.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolenc Klavdija, Ljubljana, Preglov trg 6,
vstop 28. 12. 1994, vložek 192.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-42728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20147 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MELE, d.o.o., družba za
grafično in industrijsko oblikovanje ter
marketing 1000 Ljubljana, Ul. Polonce
Čude 5, sedež: Ul. Polonce Čude 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04812/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti ter spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5345243
Firma: MELE, družba za grafično in

industrijsko oblikovanje ter marketing,
d.o.o., Ljubljana, Litijska cesta 111

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

Sedež:  1000  Ljubljana,  Litijska  ce-
sta 111

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Mele Šarlota in Mele

Franko, oba Ljubljana, Ul. Polonce Čude 5,
vstopila 28. 12. 1989, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih 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; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-42735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02023 z dne 8. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27855/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5898706
Firma:  TONITON  –  LUKEŽIČ  IN

DRUŽBENIK, Trgovina in servis, d.n.o.,
Dol pri Ljubljani

Skrajšana firma: TONITON – LUKE-
ŽIČ  IN  DRUŽBENIK,  d.n.o.,  Dol  pri
Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Beriče-
vo 27

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lukežič Anton in Lukežič

Anton, oba Dol pri Ljubljani, Beričevo 27,
vstopila 20. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukežič Anton, Dol pri Ljubljani,
Beričevo 27, imenovan 20. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav.

Rg-42766

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15401 z dne 30. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa POMA, d.o.o., Ljubljana, trgovina
na debelo in drobno, podjetje za uvoz in
izvoz, Na Peči 3, Ljubljana, sedež: Na Peči
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14010/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5527040
Firma: POMA, d.o.o., Ljubljana, trgo-

vina na debelo in drobno, podjetje za uvoz
in izvoz

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

Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Povše Marija, Ljublja-

na, Na Peči 3, vstop 13. 11. 1991, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42774

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16220 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa OLTRA, Trgovina in pre-
vozne storitve, Šmarje Sap, d.o.o., sedež:
Podgorica 20, 1293 Šmarje Sap, pod vlož-
no št. 1/22439/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev in
zastopnika s temile podatki:

Matiča št.: 5875676
Firma: SIMČIČ IN DRUGI, trgovina

in založništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: SIMČIČ IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Škafar Borut, Ivančna Go-

rica, Livarska 8, vstop 22. 3. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Simčič Justina, Medvo-
de, Žlebe 23, vstop 5. 12. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Simčič Justina, Medvode, Žlebe 23,
imenovana 5. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti.
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Rg-42777

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02093 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  KRONA  JERMAN  IN
ČLANI, d.n.o., trgovina, proizvodnja in
storitve Trbovlje, sedež: Gimnazijska c.
15e,  1420  Trbovlje,  pod  vložno  št.
1/13984/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravo sklepa Srg 17426/94 s temile
podatki:

Matična št.: 5538173
Firma: KROMA JERMAN IN ČLANI,

d.n.o., trgovina, proizvodnja in storitve
Trbovlje

Skrajšana firma: KROMA JERMAN IN
ČLANI, d.n.o., Trbovlje.

Rg-42791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17260 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TRI LIPE, d.o.o., kmetij-
ska proizvodnja, trgovina, inženiring in
kmečki turizem, Ljubljanska 27, Domža-
le, pod vložno št. 1/05963/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov
in firme ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5399432
Firma:  TRI  LIPE,  proizvodnja,  za-

stopstva, nepremičnine, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 72

Skrajšana  firma:  TRI  LIPE,  d.o.o.,
Domžale

Osnovni kapital: 1,524.525 SIT
Ustanovitelja: Močnik Tomaž, Domža-

le, Ljubljanska 72, vstop 7. 3. 1990, vložek
1,524.525 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeretina Janez, izstop 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeretina Janez, razrešen 23. 12. 1994
kot tehnični direktor družbe.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1996: 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – me-
šano kmetijstvo; 0142 Storitve z živinorejo
brez veterinarskih storitev; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-42794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13841 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  MTD  ELECTRONICS,
Podjetje za notranjo in mednarodno tr-
govino, zastopanje, posredovanje, sveto-
vanje in proizvodnjo Ljubljana, d.o.o., se-
dež:  Resljeva  34,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/04372/00 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.: 5319803
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Gajič Dušan, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 10, vstop 27. 12. 1989,
vložek 918.660 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Penko Mitja, Domžale, Ljubljanska
80, vstop 30. 3. 1990, vložek 587.340 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, te-
lefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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, ob-
lačil, 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, 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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-

nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-43038

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02106 z dne 17. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27894/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev GIZ s temile
podatki:

Matična št.: 5944864
Firma: DELNIČAR, Združenje za sti-

ke  z  vlagatelji,  gospodarsko  interesno
združenje

Skrajšana firma: DELNIČAR GIZ
Pravnoorg. oblika: gopodarsko interesno

združenje
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 15
Ustanovitelja: Ljubljanska borza, d.d.,

Ljubljana, Slovenska 56, vstop 25. 4. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 25. 4. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gibičar Toš Nataša, Ljubljana, Pre-
šernova 6, imenovana 25. 4. 1996, kot ge-
neralna sekretarka zastopa združenje brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
8042 Drugo izobraževanje; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.d.

Rg-43040

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01782 z dne 17. 5. 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 spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5034353
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Rožič Branko, Tržič, Kovor 158, razrešen
12. 7. 1995 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Tratnik Matjaž, Ljubljana, Zdešarje-
va cesta 11, imenovan 13. 7. 1995, kot zača-
sni direktor zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19562 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GRIM, avtoservis in knji-
govodske storitve, d.o.o., Mengeš, Glavar-
jeva 17, sedež: Glavarjeva 7, 1234 Men-
geš pod vložno št. 1/11839/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5481449
Firma: GRIM, avtoservis in knjigovod-

ske  storitve,  d.o.o.,  Domžale,  Vir,  Ko-
liška 18

Skrajšana firma: GRIM, d.o.o., Dom-
žale

Sedež: 1230 Domžale, Vir, Koliška 18
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT.

Rg-43109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19561 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa NIPLEX, d.o.o., proizvod-
nja kovinskih, plastičnih in gumijastih iz-
delkov,  Dobrunje,  sedež:  Sostrska  9b,
1261 Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/05090/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873843
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelja: Habič Jože in Habič Mi-

ran, oba Ljubljana-Dobrunje, Sostrska c. 9b,
vstopila 26. 12. 1989, vložila po 781.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 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; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 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; 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 gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo.

Rg-43122

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19492 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KOVAČ, proizvodno, ser-
visno in prodajno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Sojerjeva 10, sedež: Sojerjeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05315/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo skrajšane firme, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5335230
Skrajšana firma: KOVAČ, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Vesna, Ljublja-

na, Sojerjeva 10, vstop 17. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 282 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 454 Za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-43133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19372 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa WANDER, podjetje za tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Omahnova 27, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21817/00 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.: 5743028
Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelj: Zatler Borut, Ljubljana,

Omahnova 27, vstop 30. 11. 1992, vložek
1,554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Pro-

izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-43227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02789 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOPREVOZ ZASAV-
JE, p.o., Trbovlje, sedež: Vodenska 50,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/08910/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5035414
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Guzaj Jože, dipl. inž., razrešen 27. 3.
1996; zastopnik Logar Vincenc, Trbovlje,
Keršičeva 20, razrešen 27. 3. 1996 kot v.d.
vodje DE Trbovlje ter imenovan za direk-
torja, ki zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-43252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01931 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IMKO, proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, d.d., sedež: Šlandrova uli-
ca 4,  1231 Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00243/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
in statuta z dne 19. 4. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5066948
Člani nadzornega sveta: Picek Edvard,

Prolič Drago in Gregorc Anica, izstopili
19. 4. 1996 ter Škofič Damjan, Telič Miro-
slav in Tiselj Marjan, vstopili 19. 4. 1996.

Rg-43256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01797 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SEMENARNA Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana,
Dolenjska c. 242, sedež: Dolenjska c. 242,
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1108 Ljubljana, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zastop-
nika in spremembo datuma novega poobla-
stila za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5005574
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Ušeničnik Franc, Šmartno pod Šmarno
goro, Ulica Janeza Rožiča 23, razrešen
28. 3. 1996 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Mihovec Franc, razrešen 28. 3.
1996, zastopnik Prašnikar Anton, Škofja Lo-
ka, Godešič 54a, imenovan 28. 3. 1996, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-43294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16427 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZAR-
NE – Podjetje za financiranje predelave,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Gerbičeva  98,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5434521
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43302

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00475 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  GLINEK,  Specializirano
podjetje za galvanizacijo, p.o., Škofljica,
sedež: Glinek 5, 1291 Škofljica, pod vlož-
no št. 1/00195/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, omejitev zastopnika,
ustanovitelje, osnovni kapital in člane nad-
zornega sveta, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5077419
Firma: GLINEK, Specializirano pod-

jetje za galvanizacijo, d.d.
Skrajšana firma: GLINEK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 125,844.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vstop 12. 10. 1995,
vložek 12,584.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 12. 10. 1995,
vložek 12,584.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova ul. 28, vstop 12. 10. 1995, vložek
66,323.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delničarji interne razdelitve in notranje-
ga odkupa, vstopili 12. 10. 1995, vložili
34,353.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Macarol Aljaž, Ljubljana, Jamova 56,
razrešen 12. 10. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki kot začasna uprava, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ambrožič Ga-
brijel, Borštnar Vinko, Drab Dušan, Hribar
Janez, Lederer Jože in Robežnik Anica, vsi
vstopili 12. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-

kov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-43312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00627 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa HELIOS, sestavljeno pod-
jetje  za  kapitalske  naložbe  in  razvoj,
d.o.o., sedež: Količevo 2, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/04469/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, ustanovitelja, os-
novnega kapitala, naziva zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043158
Firma: HELIOS, sestavljeno podjetje

za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.
Skrajšana  firma:  HELIOS  Domžale,

d.d.
Osnovni kapital: 2.198,610.000 SIT
Ustanovitelji: HELIOS, Tovarna barv, la-

kov in umetnih smol, Količevo, izstop 9. 10.
1995; HELIOS, Oljarna Domžale, izstop
9. 10. 1995; HELIOS, Podjetje za opravlja-
nje zunanjetrgovinskih in drugih poslovnih
storitev, izstop 9. 10. 1995; HELIOS, Ke-
mična tovarna Domžale, izstop 9. 10. 1995;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vstop 9. 10. 1995, vložek
447,980.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 9. 10. 1995, vložek

219,860.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, vstopil 9. 10. 1995,
vložil 219,860.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 9. 10. 1995, vložili 439,720.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 9. 10. 1995, vloži-
li 225,580.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; delničarji iz naslova javne prodaje
delnic, vstopili 9. 10. 1995, vložili
615,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Slavinec Uroš, Domžale, Mačkovci
58, razrešen 9. 10. 1995 kot predsednik ko-
legijskega poslovodnega odbora in imeno-
van za zastopnika, ki kot predsednik uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Guštin Stani-
slav, Lamberšek Brane, Marolt Milan, Mir-
nik Janez, Sekavčnik Ivan, Skok Aleš in
Zupan Alojz, vsi vstopili 9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-43318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00751 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  PAPIRNICA  VEVČE,
d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, sedež:
Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00331/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5033721
Osebe, pooblaščene za zastopanje: skup-

ni prokurist Mikelj Andrej, Ljubljana-Polje,
Papirniški trg 7, imenovan 23. 11. 1995, za-
stopa družbo vedno samo skupaj s še enim
prokuristom ali poslovodjem; skupni pro-
kurist Jagodič Marko, Ljubljana-Polje, Ber-
čičeva ul. 1c, imenovan 23. 1. 1996, zasto-
pa družbo vedno samo skupaj s še enim
prokuristom ali poslovodjem; direktor Cou-
tandin Michael A-8712 Niklasdorf, Prole-
ber-Strasse 12, imenovan 23. 1. 1996, za-
stopa družbo vedno samo skupaj z drugim
poslovodjem ali prokuristom; direktor Ma-
yer Josef, razrešen 23. 1. 1996; skupni pro-
kurist Hribar Janez, razrešen 23. 1. 1996
kot vodja proizvodnega sektorja; skupni
prokurist Sevšek Roman, Ljubljana, Zaloška
cesta 265d, razrešen 23. 1. 1996 kot vodja
komercialnega sektorja in imenovan za di-
rektorja, ki kot poslovodja zastopa družbo
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vedno samo skupaj z drugim poslovodjem
ali prokuristom.

Rg-43321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00836 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TRBOV-
LJE, sedež: Leninov trg 6, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/26168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5889235
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Kovačič Leopolda, Trbovlje, Gim-
nazijska cesta 15e, razrešena 13. 10. 1995
kot v.d. pomočnika ravnatelja in imenovana
za zastopnico, ki ima kot pomočnica ravna-
telja vsa pooblastila ravnatelja; zastopnica
Kostanjšek Darinka, Trbovlje, Trg svobode
7, razrešena 1. 9. 1995 kot v.d. ravnatelja in
imenovana za ravnateljico, ki zastopa za-
vod neomejeno. Glede nakupa ter odtujitve
nepremičnin pa je potreben sklep ustanovi-
telja.

Rg-43323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00852 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  NOVA  LJUBLJANSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, sedež: Trg re-
publike 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev Ljubljanske banke-Posav-
ske banke, d.d., Krško in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5860571
Osnovni kapital: 13.810,242.000 SIT
Pripojitev Ljubljanske banke-Posavske

banke Krško, d.d., na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 16. 1. 1996.

Rg-43335

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01203 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AREA, podjetje za prostor-
ski, gradbeni, računalniški in poslovni in-
ženiring, d.o.o., Cerknica, Cesta 4. maja
51, sedež: Cesta 4. maja 51, 1380 Cerkni-
ca, pod vložno št. 1/01801/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5241090
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mlinar Matjaž, razrešen 31. 12. 1994;
direktorica Mahne Lilijana, Cerknica, Po-
pokova ulica 4, imenovana 1. 1. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-43342

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01327 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DAN, podjetje za usposab-
ljanje in zaposlovanje gluhih in naglušnih
ter drugih invalidov, d.d., Ljubljana, se-
dež:  Vojkova 78,  1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5700680
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Hafner Iztok, razrešen 26. 2. 1996
kot pomočnik direktorja; direktor Vidmar
Igor, Ljubljana, Ane Ziherlove 8, imenovan
26. 2. 1996, zastopa družbo neomejeno, ra-

zen za sklepanje pravnih poslov, obremeni-
tev ali odsvojitev premoženja, najemanje in
dajanje posojil nad zneskom 50.000 DEM v
tolarski protivrednosti in za kakršnokoli sta-
tusno spremembo družbe ali njenega kapi-
tala pridobiti soglasje nadzornega sveta; di-
rektor Destovnik Karel, razrešen 26. 2.
1996.

Rg-43345

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01467 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  GOSPODARSKI  VEST-
NIK, založniška skupina, d.d., sedež: Du-
najska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in spremem-
bo statuta z dne 11. 1. 1996, nove člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049121
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Snoj Dušan, razrešen 5. 12. 1995;
direktor Sibinčič Slobodan, Ljubljana, Rož-
na dolina, Cesta X/12b, razrešen 7. 2. 1996
in imenovan za zastopnika, ki kot predsed-
nik uprave potrebuje soglasje nadzornega
sveta za naslednje vrste poslov: pridobiva-
nje in odsvojitev delnic ter pridobivanje,
odsvojitev ali ukinitev podjetij; pridobiva-
nje, odsvojitev in obremenitev nepremič-
nin, katerih tržna vrednost presega vred-
nost 30 odstotkov osnovnega kapitala; na-
jemanje posojil in dajanje kreditov, katerih
rok vračila je daljši od treh let, katerih
vrednost presega vrednost 25% osnovnega
kapitala; investicije katerih vrednost pre-
sega vrednost 20% osnovnega kapitala;
član uprave Petrovčič Jože, Cerknica, Kam-
na Gorica 48, imenovan 8. 2. 1996, potre-
buje soglasje nadzornega sveta za nasled-
nje vrste poslov: pridobivanje in odsvoji-
tev delnic ter pridobivanje, odsvojitev ali
ukinitev podjetij; pridobivanje, odsvojitev
in obremenitev nepremičnin, katerih tržna
vrednost presega vrednost 30 odstotkov os-
novnega kapitala; najemanje posojil in da-
janje kreditov, katerih rok vračila je daljši
od treh let, katerih vrednost presega vred-
nost 25% osnovnega kapitala; investicije,
katerih vrednost presega vrednost 20% os-
novnega kapitala.

Člani nadzornega sveta: Bertoncelj-Po-
pit Vesna, Belič Damjan in Mulej Robert,
vsi izstopili 11. 1. 1996; Pogačnik Bogdan,
vstopil 15. 12. 1995; Juren Peter in Pavlin
Branko, oba vstopila 11. 1. 1996.

Rg-43357

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01673 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  TERMOELEKTRARNA
TRBOVLJE, p.o., sedež: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/01606/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5035511
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996:

40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40301 Proizvodnja pare in tople vode; 5551
Storitve menz; 6312 Skladiščenje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9305 Druge storitvene dejavnosti. d.n.

Rg-43384

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19363 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GRAMMA, agencija za po-
slovne stike z Italijo, Vošnjakova 5, Ljub-
ljana, sedež: Vošnjakova 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06024/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5374308
Firma:  GRAMMA,  trgovina  in  za-

stopstva, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Simonitijeva 15
Osnovni kapital: 1,552.930 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Janez, Ljubljana,

Topniška ulica 23, vstop 25. 12. 1989, vlo-
žek 1,552.930 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 511
Posredništvo; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecialzira-
nih prodajalnah; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-43389

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19464 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VE-TO, trgovina in turi-
zem,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Šmartin-
ska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18579/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694981
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Zajec Damijan, Grosuplje,

Kolodvorska 5, vstop 10. 2. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Komac Vesna in Komac Tomaž, oba Ljub-
ljana, Topniška 43, vstopila 30. 1. 1992, vlo-
žila po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.

Rg-43395

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00727 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS IngPOS, Inženi-
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ring, d.d., Ljubljana, Tržaška 37, sedež:
Tržaška 37, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5461316
Osnovni kapital: 44,928.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Venko Slavka,

Papič Bojan, Gajič Slavica, Martinčič Jure
in Štruc Milan, vsi vstopili 14. 2. 1995.

Rg-43399

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01738 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KLI LOGATEC, podjetje
za lesno in strojno proizvodnjo, trgovino
in inženiring, p.o., sedež: Tovarniška 36,
1370 Logatec, pod vložno št. 1/00187/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5038251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sajovec Alojz, Logatec, Pehačkova
19, razrešen 22. 12. 1995 in imenovan za
zastopnika, ki kot vršilec dolžnosti direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja, opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-

jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-43408

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04318 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA
ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA ENOTA
NOVA GORICA, Ul. Gradnikove briga-
de 11, Nova Gorica, sedež: Ul. Gradniko-
ve  brigade  11,  5000  Nova  Gorica,  pod
vložno št. 1/17810/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 530041000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Frančeškin Andrej, razrešen 30. 6.
1995; zastopnica Kufersin Rehberger Erna,
Nova Gorica, Marija Kogoja 33, imenovana
1. 7. 1995, kot vršilka dolžnosti direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43409

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04319 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA
ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA ENOTA
NOVA GORICA, Ul. Gradnikove briga-
de 11, Nova Gorica, sedež: Ul. Gradniko-
ve  brigade 11,  5000 Nova  Gorica,  pod
vložno št. 1/17810/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 530041000
Firma: REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZA-

POSLOVANJE,  OBMOČNA  ENOTA
NOVA GORICA, Ulica tolminskih pun-
tarjev 4, Nova Gorica

Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica tol-
minskih puntarjev 4.

Rg-43424

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05033 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA SISTEMI, Podjetje
za avtomatizacijo procesov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5185726
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Mavko Bojan, Radomlje, Krožna c. 7,
razrešen 12. 9. 1995 in imenovan za zastop-
nika, ki zastopa družbo kot v.d. direktorja
neomejeno v okviru pooblastil družbe v
pravnem prometu, za čas do imenovanja ozi-
roma začetka delovanja začasne uprave po
sklepu o lastninskem preoblikovanju; za-
stopnik Turk Miklavž, Ljubljana, Prešerno-
va 7, razrešen 12. 9. 1995 kot pomočnik
direktorja za finančno računovodske zade-
ve in kot namestnik direktorja ter dne 13. 9.
1995 imenovan za namestnika oziroma po-
močnika direktorja družbe za ekonomiko in
finance, ki zastopa družbo neomejeno v ok-
viru pooblastil družbe v pravnem prometu,
za čas do imenovanja oziroma začetka delo-
vanja začasne uprave po sklepu o lastnin-
skem preoblikovanju.

Rg-43431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05775 z dne 15. 3. 1996 pod

št. vložka 1/27582/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5926360
Firma: ŠIPAD KOMERC, Podjetje za

trgovino z lesnimi izdelki in izdelki pre-
delave lesa, d.d. – p.o. Sarajevo, Podruž-
nica Ljubljana

Skrajšana  firma:  ŠIPAD  KOMERC,
d.d. – p.o., Sarajevo, Podružnica Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, C. Ljubljanske

brigade 9
Ustanovitelj: ŠIPAD KOMERC, d.d. –

p.o. Sarajevo, Sarajevo, Trampina 14/4, vs-
top 9. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ljubijankič Safet, Radomlje, Prešer-
nova 21, imenovan 15. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-43457

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00999 z dne 14. 3. 1996 pod
št. vložka 1/26147/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. na podlagi
lastninskega preoblikovanja podjetja
TOTRA, p.o. s temile podatki:

Matična št.: 5860563
Firma: TOTRA PLASTIKA, podjetje

izdelkov iz plastičnih mas, d.d., Trpinče-
va 39, Ljubljana

Skrajšana firma: TOTRA PLASTIKA,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva 39
Osnovni kapital: 227,809.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 30. 5. 1995,
vložek 83,919.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 30. 5. 1995,
vložek 22,781.000 SIT, odgovornost: ne od-
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govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vstop 30. 5. 1995, vložek
22,781.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
30. 5. 1995, vložili 45,477.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci inter-
nega odkupa, vstopili 30. 5. 1995, vložili
9,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; delničarji iz naslova javne prodaje del-
nic, vstopili 30. 5. 1995, vložili 43,283.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Anžur Janez, Ljubljana, Linhartova
104, imenovan 30. 5. 1995, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bahor Zlatko,
Fugina Aleš, in Preston Darinka, vsi vstopi-
li 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Ustanovitev d.d. na podlagi lastninskega
preoblikovanja podjetja TOTRA, p.o., vpi-
sana na vl. št. 1/1550/00, vpisano s sklepom
Srg 999/96 z dne 14. 3. 1996.

Rg-43463

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01221 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  Ljubljanska  banka,  d.d.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02734/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5026016
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Jamnik Alojz, razrešen 31. 1. 1996
kot predsednik uprave; zastopnik Heric Mi-
ran, Ljubljana, Linhartova, imenovan 31. 1.
1996, kot predsednik uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev; članica uprave Per-
ne Barbara, razrešena 31. 1. 1996; članica
uprave Vuk Marija, razrešena 31. l. 1996;
član uprave Keržan Janez, Ljubljana, Po-
lanškova 9, imenovan 31. 1. 1996, zastopa
družbo v skladu z določbami statutarnega
sklepa Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
članica uprave Šantl Majda, Ljubljana,
Glinškova ploščad 16, imenovana 31. 1.
1996, zastopa družbo v skladu z določbami
statutarnega sklepa Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana.

Rg-43499

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03153 z dne 24. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5904439
Firma: MALISON – MALI & Co, za-

stopstvo, trgovina in storitve, d.n.o., Kam-
nik

Skrajšana firma: MALISON – MALI &
Co, d.n.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Ul. Toma Brej-
ca 7

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Mali Marija-Marjeta in

Mali Marjan, oba Kamik, Ul. Toma Brejca
7, vstopila 29. 5. 1995, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mali Marija-Marjeta, imenovana
29. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Mali Marjan, Kamnik, Ul. Toma
Brejca 7, imenovan 29. 5. 1995, kot komer-
cialni direktor zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996:
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2643 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izoboraževanje,
d.n.; ¸9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-43516

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19528 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa EXPRESS COPY, Sitotisk,
razmnoževanje in fotokopiranje, d.o.o.,
Ljubljana,  Podlimbarskega  23,  sedež:
Podlimbarskega 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih  družbah,  povečanje  osnov-
nega   kapitala,   spremembo   ustanovite-
ljev  in  uskladitev  dejavnosti  s  temile
podatki:

Matična št.: 5917921
Osnovni kapital: 1,523.800 SIT
Ustanovitelja: Badiura Tatjana, vstop

14. 6. 1993 in Badiura Matjaž, vstop 22. 12.
1994, oba Ljubljana, Podlimbarskega 23,
vložila po 761.900 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43751

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01395 z dne 28. 5.1996 pod
št. vložka 1/20141/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5671710002
Firma:  Unima,  trgovina,  storitve  in

proizvodnja, d.o.o., Ljubljana – podruž-
nica Letališka 33, Ljubljana

Skrajšana firma: Unima, d.o.o., Ljub-
ljana – podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: UNIMA, trgovina, stori-

tve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Pov-
šetova 18, vstop 23. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skarza Miloš, Ljubljana, Povšetova
18, imenovan 23. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 55 – 11. IX. 1997 Stran 4177

Rg-43767

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02663 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LESO-MONT, Inženiring
notranje opreme, stavbnega pohištva in
zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o., Vrh-
nika, sedež: Bevke 80a, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/14849/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5558620
Firma: LESO-MONT, Inženiring no-

tranje opreme, stavbnega pohištva in za-
ključnih del v gradbeništvu, d.o.o.

Skrajšana firma: LESO-MONT, d.o.o.
Sedež: 1356 Dobrova, Gaberje 20a.

Rg-43770

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11133 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MEHURČEK, Podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Viška c. 54,
Ljubljana, sedež: Viška c. 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo dejavnosti in kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5435544
Osnovni kapital: 2,160.200,66 SIT
Ustanovitelja: Pance Janez in Pance Na-

da, oba Ljubljana, Viška cesta 54, vstopila
13. 9. 1990, vložila po 1,080.100,33 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se glasi: storitve pral-
nic perila (pranje, likanje, šivanje...); stori-
tve avtopralnic in različne avtoservisne sto-
ritve; trgovina na debelo in drobno: gumija-
sti izdelki, izdelki iz plastičnih mas in kav-
čuka, keramika, steklo in porcelan ter
plastični izdelki za gospodinjstvo in druge
potrebe – v celoti; kemični izdelki, barve,
laki in potrebščine – v celoti, motorna vozi-
la, deli in potrebščine – v celoti, nafta, naft-
ni derivati, olja in masti – v celoti.

Dejavnosti se doda: storitve: kemično
čiščenje tekstilij in usnja, barvanje tekstilij
in usnja, čiščenje talnih oblog, čiščenje pro-
storov, gostinsko turistične storitve, pripra-
va hrane, prenočitve, servisiranje strojev in
naprav, prevozi in gradbena mehanizacija;
trgovina: na debelo in drobno za živila in
neživila; proizvodnja: proizvodnja in popra-
vila tekstilnih in usnjenih izdelkov; zuna-
njetrgovinski promet: uvoz in izvoz nasled-
njih izdelkov: gumijasti izdelki, izdelki iz
plastičnih mas in kavčuka; keramika, steklo
in porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge potrebe; kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine; motorna vozila,
deli in potrebščine; nafta, naftni derivati,
olja in masti; elektrotehnični in elektronski
aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji,
deli in potrebščine; elektrotehnični stroji,
naprave, oprema in elektrotehnični mate-
rial.

Rg-43790

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02646 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa STRNIŠA LESJAK PILE,
Specializirano podjetje za temeljenje ob-
jektov, d.o.o., Ellerjeva 39, Ljubljana, se-
dež:  Ellerjeva 39,  1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/04746/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5497418
Firma: STRNIŠA LESJAK PILE, Spe-

cializirano podjetje za temeljenje objek-
tov, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 32

Skrajšana firma: STRNIŠA LESJAK
PILE, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 32.

Rg-43795

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05634 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MUSTANG, Zasebna de-
tektivska agencija, d.o.o., Lanišče 28,
Škofljica, sedež: Lanišče 28, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/12013/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme ter sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478006
Firma: MUSTANG, zasebna agencija

za varovanje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 7460

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-43799

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01282 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AS Domžale REMONT,
podjetje za proizvodnjo in remont avto-
busov, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljan-
ska c. 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/26187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, zastopnika,
člane nadzornega sveta in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5887127
Skrajšana firma: AS Domžale RE-

MONT, d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 70,510.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 15. 12.
1995, vložek 7,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 15. 12. 1995, vložek
7,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 15. 12. 1995, vložek 14,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Balantič
Roman, Kamnik, Sončna ulica 7, vstop
15. 12. 1995, vložek 760.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Benda Franc, Mengeš,
Kamniška c. 5, vstop 15. 12. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bohinjak Josip, Domžale, Ljubljanska 95,
vstop 15. 12. 1995, vložek 840.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Burja Anton, Mo-
ravče, Stegne 3a, vstop 15. 12. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cerar Janez, Dob, Kokošje 16, vstop 15. 12.
1995, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čič Franc, Domžale, Brezniko-
va c. 1, vstop 15. 12. 1995, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čretnik
Zdravko, Domžale, Stritarjeva ul. 17, Vir,
vstop 15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Fujan Slavko, Vo-

dice, Repnje 3b, vstop 15. 12. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gerčar Peter, Domžale, Čufarjeva ul. 12,
Vir, vstop 15. 12. 1995, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gostič Jernej,
Moravče, Gorica 28, vstop 15. 12. 1995,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gostič Peter, Lukovica, Prevoje 100,
vstop 15. 12. 1995, vložek 1,390.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Habjančič An-
ton, Lukovica, Prevoje 27, vstop 15. 12.
1995, vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Habjančič Roman, Lukovica,
Prevoje 27, vstop 15. 12. 1995, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hri-
bar Ignacij, Domžale, Slavka Pengova 7,
vstop 15. 12. 1995, vložek 190.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hribar Janez,
Domžale, Selo pri Ihanu 8, vstop 15. 12.
1995, vložek 890.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kepic Franc, Domžale, Linhar-
tova ul. 9, vstop 15. 12. 1995, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keržan Franc, Dob, Prešernova ul. 34, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Klopčič Franc, Lu-
kovica, Rafolče 29, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kokalj Franci, Domžale, Bišče17a, vstop
15. 12. 1995, vložek 800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kokalj Vinko, Domža-
le, Breznikova c. 62, Ihan, vstop 15. 12.
1995, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Korošec Andrej, Kamnik, Klav-
čičeva ul. 4, vstop 15. 12. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kopač Zdenka, Radomlje, Šeskova ul. 17,
vstop 15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kosirnik Joško,
Domžale, Na Zavrteh 6, vstop 15. 12. 1995,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovačič Vladimir, Ljubljana, Pot na
Fužine 31, vstop 15. 12. 1995, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Križnar Igor, Domžale, Bevkova 14, vstop
15. 12. 1995, vložek 800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lebeničnik Marko,
Ljubljana, Ul. Milana Majcna 37, vstop
15. 12. 1995, vložek 700.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lekar Jože, Domžale,
Drinova ul. 1, vstop 15. 12. 1995, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Likovič Peter, Mengeš, Jemčeva c. 10, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Meško Mirjana,
Mengeš, Reboljeva ul. 25, vstop 15. 12.
1995, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mlakar Karol, Domžale, Ljub-
ljanska c. 44, vstop 15. 12. 1995, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Osredkar Bojan, Komenda, Nasovče 6, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 700.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Osredkar Franc,
Komenda, Nasovče 6, vstop 15. 12. 1995,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ošaben Irena, Domžale, Breznikova
20, vstop 15. 12. 1995, vložek 270.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ošaben Janez,
Domžale, Breznikova ul. 20, vstop 15. 12.
1995, vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pavli Janez, Domžale, Taborska
c. 19, vstop 15. 12. 1995, vložek 840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Per Janez,
Blagovica, Vošce 8, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
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ja; Pestotnik Dušan, Mengeš, Zadružniška
ul. 44, vstop 15. 12. 1995, vložek 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgoršek
Marija, Komenda, Suhadole 31b, vstop
15. 12. 1995, vložek 1,390.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pogačnik Bojan,
Domžale, Breznikova c. 3, vstop 15. 12.
1995, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Popovič Majda, Domžale, Pot za
Bistrico 11, vstop 15. 12. 1995, vložek
620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prosenc Brane, Moravče, Zg. Dobrava 2,
vstop 15. 12. 1995, vložek 760.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pungatnik Ana,
Domžale, Depala vas 70, vstop 15. 12. 1995,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rokavec Jožefa, Domžale, Podrečje
1, vstop 15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Selan Alojz,
Mengeš, Kamniška c. 18, vstop 15. 12. 1995,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sever Jože, Domžale, Gasilska pot 4,
Sr. Jarše, vstop 15. 12. 1995, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smolnikar
Ivana Marija, Domžale, Savska c. 53, vstop
15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Srebotnik Stanislava,
Domžale, Ul. Simona Jenka 12, vstop
15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stanko Štefan, Kamnik,
Groharjeva ul. 2, vstop 15. 12. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stražar Franc, Lukovica, Preserje pri Zla-
tem polju, vstop 15. 12. 1995, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štefan Franc, Moravče, Šlandrova c. 5, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tkalec Darko,
Kamnik, Ul. Matije Brejca 10, vstop 15. 12.
1995, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Trdin Franc, Blagovica, Zg. Lo-
ke 12, vstop 15. 12. 1995, vložek 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trdin Ma-
rija, Blagovica, Zg. Loke 12, vstop 15. 12.
1995, vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ule Nada, Izlake, Podlipnica 23,
vstop 15. 12. 1995, vložek 270.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Urankar Ivan, Mo-
ravče, Limbarska gora 19, vstop 15. 12.
1995, vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Uršič Roman, Stahovica, Stolnik
4, vstop 15. 12. 1995, vložek 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vavpetič Vla-
dimir, Kamnik, Jakopičeva 14, vstop 15. 12.
1995, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vidmar Janez, Cerklje, Zalog pri
Cerkljah 83, vstop 15. 12. 1995, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vodlan Jožef, Radomlje, Levstikova ul. 9,
vstop 15. 12. 1995, vložek 840.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zor Bojana, Kam-
nik, Ul. Matije Blejca 10, vstop 15. 12.
1995, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žnidar Anton, Radomlje, Lev-
stikova ul. 5, vstop 15. 12. 1995, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žužek Aleksander, Mengeš, Zoranina ul. 7,
vstop 15. 12. 1995, vložek 890.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žužek Emil, Men-
geš, Zoranina ul. 7, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidar Anton, Radomlje, Levstikova
ul. 5, razrešen 15. 12. 1995 in ponovno ime-

novan za direktorja, ki zastopa družbo zača-
sno – do izteka mandata oziroma do konsti-
tuiranja novih organov po registraciji, brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gostič Jernej,
Popovič Majda in Kovačič Vladimir, vsi
vstopili 15. 12. 1995.

Rg-43805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02566 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KLEYA, poslovni in finanč-
ni  inženiring,  uvoz  in  izvoz,  d.o.o.,
Ljubljana,  Vodovodna 3a,  sedež:  Vodo-
vodna 3a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14969/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5552605
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Janžič Majda, razrešena 5. 4. 1995;
direktor Janžič Vladislav, Ljubljana, Vodo-
vodna 3a, imenovan 5. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-43810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02291 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa B2, PE Maribor, Glavni trg
17, Maribor, sedež: Glavni trg 17, 2109
Maribor, pod vložno št. 1/03893/01 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5321018
Firma: B 2, d.o.o., Ljubljana, Podruž-

nica Maribor.

Rg-43813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02138 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa K & M, razvoj in razisko-
vanje, d.o.o., Trzin, Ljubljanska 36, se-
dež: Ljubljanska 36, 1234 Trzin, pod vlož-
no št. 1/14097/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter razveljavi-
tev sklepa o zavrženju Srg 94/10323 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5545641
Firma:  K  &  M,  usnjarstvo  Branko,

d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: K & M, d.o.o., Trzin
Osnovni kapital: 1,582.300 SIT
Ustanovitelja: Branko Metod, Domžale,

Študljanska c. 2, vstop 25. 9. 1991, vložek
980.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grmek Klavdija, Trzin, Ljubljanska 36, vs-
top 25. 9. 1991, vložek 602.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: posebne oblike trgovanja kot so se-
jemska, poulična in akviziterska prodaja ži-
vil in neživilskih izdelkov; nudenje uslug s
težko in lahko gradbeno mehanizacijo; od-
kup in predelava surovih kož; proizvodnja
strojenih kož ter usnjenih izdelkov, galante-
rije in oblačil.

Rg-43814

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02347 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KIP INŽENIRING, podjet-
je za montažo, vgradnjo ognjeodpornih

materialov in prodaja le-teh, d.o.o., se-
dež: Verovškova 64, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20789/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5697425
Firma: NEPREMIČNINSKA DRUŽBA

POTEZA, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stiška 1
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Vladimir, izstop

19. 3. 1996, Martinovič revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 19. 3.
1996, vložek 10,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Vladimir, razrešen 1. 6. 1996;
direktor Madon Zoran, Žirovnica, Moste,
imenovan 1. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43833

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05802 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Zavod za kakovost storitev
in komunikacij, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20193/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674093
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996:

80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43841

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02407 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  PIOSOL,  proizvodnja  in
prodaja oblek, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta na Brdo 47, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26201/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo omejitev poob-
lasti prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5866332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mrkaić Dragiša, Kranj, Kalinškova
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ul. št. 25, razrešen 17. 11. 1995 in imenovan
za skupnega prokurista, ki zastopa družbo
kolektivno z drugim direktorja ali prokuri-
stom.

Rg-43844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02625 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GAMIL, podjetje za mar-
keting,  finančni  inženiring  in  trgovino,
d.o.o.,  Ljubljana,  Šlandrova 10,  sedež:
Šlandrova 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14336/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo  firme,  sedeža  in  deležev  s  temile
podatki:

Matična št.: 5542383
Firma: GAMIL, podjetje za marketing,

finančni inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 156

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Ustanoviteljica: Gačnik Irena, Ljublja-

na, Maroltova 16, vstop 19. 5. 1994, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Garbas Miloš, izstop 10. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gačnik Irena, razrešena 10. 5. 1995
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Garbas Mi-
loš, razrešen 10. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili, 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; 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 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 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.; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Deistri-
bucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43851

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00027 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ZENIT, svetovanje, raču-
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nalniški  inženiring  in  druge  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20561/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5688485
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Žlogar Ana, Ljubljana, Bratovševa
pl. 15, razrešena 31. 12. 1995 kot vršilka
dolžnosti direktorja družbe, ki je bila poob-
laščena, da zastopa družbo pred sodišči in
drugimi organi ter da v imenu družbe v
okviru njene dejavnosti sklepa pogodbe in
opravlja druga pravna dejanja neomejeno,
razen pri sklepanju sledečih pogodb: po-
godb o nakupu, prodaji ali obremenitvi ne-
premičnin, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju upravnega odbora; pogodb o najema-
nju in dajanju kratkoročnih kreditov in ga-
rancijskih pogodb nad vrednostjo 250.000
DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju upravnega odbora; po-
godb o najemanju in dajanju dolgoročnih
kreditov, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju skupščine oziroma upravnega odbo-
ra; pogodb o investicijskih naložbah, kate-
rih vrednost presega 100.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju upravnega odbora ter drugih pogodb
oziroma pravnih poslov, katerih vrednost
presega 250.000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
katere sklepa po predhodnem soglasju
upravnega odbora; direktor Pečnik Andrej,
Velike Lašče, Rašica 21b, imenovan 1. 1.
1996, poslovja – direktor družbe zastopa
družbo neomejeno, razen: pri sklepanju po-
godb o prodaji, obremenitvi in nakupu ne-
premičnin; pri sklepanju pogodb o najema-
nju ali dajanju kratkoročnih kreditov in ga-
rancijskih pogodb, katerih vrednost presega
50.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije; pri skle-
panju pogodb o prometu blaga in storitev,
katerih vrednost presega 100.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije; pri sklepanju pogodb o
najemanju in dajanju dolgoročnih kreditov
in garancijskih pogodb; pri sklepanju po-
godb o nakupu in prodaji osnovnih sredstev
ter vlaganjih, katere sklepa po predhodnem
soglasju skupščine družbe.

Rg-43854

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01298 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  BORČ,  podjetje  za  go-
stinstvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Zgornje  Pirniče  142,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22190/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v d.n.o., uskladitev dejavnosti, spre-
membo ustanoviteljev in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5887984
Firma:  BORČ  –  KLEMENČIČ  IN

PARTNER, podjetje za gostinstvo, trgo-
vino  in  proizvodnjo,  d.n.o.,  Medvode,
Zgornje Pirniče 142

Skrajšana firma: BORČ – KLEMEN-
ČIČ IN PARTNER, d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1215  Medvode,  Zgornje  Pir-
niče 142

Ustanovitelja: Klemenčič Boris, Medvo-
de, Zgornje Pirniče 142, vstop 15. 3. 1993,
vložek 57.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Černe Milan, Ljub-
ljana, Tesovnikova ulica 64a, vstop 27. 2.
1995, vložek 57.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Priozvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 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; 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;
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; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetlilčarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve
taksistov; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 746 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-43857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17892 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  VELCIA  BIOTECH –
MEDICUM,  podjetje  za  razvoj,  pro-
izvodnjo, diagnostiko, trgovino in sveto-
vanje, d.o.o., Vojkova 77, Ljubljana, se-
dež:  Vojkova 77,  1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/20983/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5917883
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Firma:  VELCIA  BIOTECH  MEDI-
CUM – GROM & Co, Podjetje za razvoj,
proizvodnjo in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: VELCIA BIOTECH
MEDICUM – GROM & Co, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Grom Jože, Ljubljana,
Vojkova 77, vstop 29. 12. 1992, vložek
59.341,50 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mandelc Marija,
Ljubljana, Na jami 3, vstop 20. 12. 1994,
vložek 59.341,50 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mandelc Grom Majda, razrešena
20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996:
0125 Reja drugih živali; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov; d.n.;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-43865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02794 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa V & G, Podjetje za infor-
macijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ve-
gova 2, sedež: Vegova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08815/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5420342
Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-

sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 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; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 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.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-43880

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05378 z dne 22. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5924189
Firma: ZASLON TELECOM, družba

za informacijske tehnologije, d.o.o., Ul.
pregnancev 13, Ljubljana

Skrajšana firma: ZASLON TELECOM,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Ul.  pregnan-
cev 13
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Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pintar Erazem Benjamin,

Medvode, Žlebe 1i, vstop 25. 10. 1995, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Trampuž Mitja, Ljubljana, Vojkova 85,
vstop 25. 10. 1995, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mušič Janez, Ljub-
ljana, Tratnikova 42, vstop 25. 10. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pintar Erazem Benjamin, Medvode,
Žlebe 1i, imenovan 25. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Trampuž
Mitja, Ljubljana, Vojkova 85, imenovan
25. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pi-
sarniških strojev in računalnikov; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 321 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in elektronskih komponent;
322 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
331 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 334 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 4531 Električne inštalaci-
je; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 6420 Telekomunikacije; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 745 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747

Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-43881

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19670 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MONIA, podjetje za trgo-
vino, poslovne in turistične storitve, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Miklošičeva  38,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07638/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391857
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidrih Neda, Ljublja-

na, Chengdujska 24, vstop 25. 6. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 221
Založništvo, 2215 Drugo založništvo; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 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; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 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; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
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; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-

ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 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; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami, 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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.; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.
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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

pogosto 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 specifič-

no pravno področje, ki mu rečemo mednarodno kazensko pravo.

To je bilo izhodišče avtorjev pri pripravi zbornika, ki poskuša

predstaviti bistveno vsebino domačih in mednarodnih norm kazen-

skopravne 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 kazen-

skega prava. Slovenija je pač majhna država in se z drugimi ne

more kosati na ravni fizične, gospodarske, vojaške ali politične

moči. Pravo nasploh pa je orožje šibkejših, kar velja tudi za medna-

rodno pravo in njegov kazenski vidik.

Vsebino knjige sestavljajo štirje deli: obseg in pojem mednarodne-

ga kazenskega prava, mednarodno materialno kazensko pravo, med-

narodno kazensko procesno pravo in mednarodno kazensko organi-

zacijsko in izvršilno pravo.

Cena: 3738 SIT (10427)
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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 zadnjem delu knjige, ki

obsega več kot 500 strani, so objavljena uvodna pojasnila Alenke Mordej k zakonu

o javnih naročilih, omenjeni zakon, odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbe-

ne dokumentacije, 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 drugih posegov v prostor, ki so začele

veljati 25. julija 1997. Objavljamo tudi nov zakon o stavbnih 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 in prostor, smo dodali tudi še

veljavne podzakonske predpise: navodilo o metodologiji za pripravo investicijskega

programa urejanja stavbnih zemljišč, navodilo za podrobnejši izračun sorazmerne-

ga dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magi-

stralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav.

Pred povzetkom členov o gradbeni pogodbi iz zakona o obligacijskih razmerjih s

komentarjem je objavljen tudi zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,

ki je začel veljati zadnje dni julija 1997.

Cena: 3255 SIT (10428)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


