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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-39596

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06067 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MEDIAS INTERNATIONAL, trgo-
vanje in trženje z medicinskim materia-
lom d.o.o., Ljubljana, Resljeva 30, sedež:
Resljeva 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
številko  1/17716/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me in ustanoviteljev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593891
Skrajšana firma: MEDIAS INTERNA-

TIONAL, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Dimnik Diana; izstopila

22. 12. 95; Promed Holding Limited, Niko-
zija, Evagora Papachristoforov Str., vstopil
22. 12. 1995, vložil 4.877.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996:
191 Strojenje in dodelava usnja; 1910

Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 1930
Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skob-
ljanje ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
202 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdel-
kov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin,
papirja in kartona; 2111 Proizvodnja vlak-
nin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založnišvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;

2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 231 Proizvodnja koksa; 2310 Pro-
izvodnja koksa; 232 Proizvodnja naftnih de-
rivatov; 2320 Proizvodnja naftnih deriva-
tov; 233 Proizvodnja jedrskega goriva; 2330
Proizvodnja jedrskega goriva; 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in dru-

gih agrokemičnih izdelkov; 2420 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 244 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin in preparatov; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-

nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih sredstev; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih

izdelkov; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja

drugih kemičnih izdelkov, d. n.; 247 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 2511 Proizvodnja plaščev in žar-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-

ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja iz-
delkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja emblaže iz plastičnih mas; 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-

delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne
keramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-

izvodnja ognjevzdržne keramike; 2611 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna,
mavca; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 267 Obdelava naravnega kamna;
2670 Obdelava naravnega kamna; 268 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev in drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
271 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po

standardih ECSC; 2710 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 272
Proizvodnja cevi; 2721 Proizvodnja litože-
leznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 273 Druga primarna predelava železa,

jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla, pro-

izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
274 Proizvodnja plemenitih in neželeznih
kovin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-

nja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 275 Livarstvo; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-

tralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-

vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
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vin; prašna metalurgija; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d. n.; 291 Proizvod-
nja strojev za proizvajanje in izkoriščanje
mehanske energije, razen motorjev za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 292 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2330 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; 296 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2960 Proizvodnja
orožja in streliva; 297 Proizvodnja gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 2971 Proizvod-
nja električnih in gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja
pisarniških strojev in računalnikov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 311 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-

nje elektrike; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev,

primarnih členov in baterij; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-

me; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 321 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 322 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 331 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 332 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 341
Proizvodnja motornih vozil; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 342 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic, polpri-
kolic; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 351 Gradnja in
popravilo ladij, čolnov; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 352 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vo-
zil; 353 Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesolj-
skih plovil; 354 Proizvodnja motornih ko-
les, koles in vozil za invalide; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žarnic; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3640 Proizvodnja šport-

nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-

pomočkov in igrač; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 366 Druge prede-
lovalne dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadov;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padov; 372 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 401 Proizvod-
nja in distribucija elektrike; 4010 Proizvod-
nja in distribucija elektrike; 402 Proizvodnja
plina; distribucija plinastih goriv po plino-
vodni mreži;  4020 Proizvodnja plina; di-
stribucija plinastih goriv po plinovodni mre-
ži; 403 Oskrba s paro in toplo vodo; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 410 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela;  4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Inštalacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasadarska in štukarska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje storitev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila;  50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;  504
Trgovina, vzdrževanje in popravila  motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli, in opremo;
50402 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
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ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živil,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5221 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-

lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost le-
karn; 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; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-

tve za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 601
Železniški promet; 6010 Železniški promet;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitev taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 611 Pomorski promet; 6110
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnost drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnih v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami;   7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
napravami; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezave s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
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niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetništvo in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje z holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 746 Poizvedovanje dejav-
nosti in varovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 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 in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 900 Stori-
tve javne higiene; 900 Storitve javne higie-
ne; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
911 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in
strokovnih združenj; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj; 9112 De-
javnost strokovnih združenj; 912 Dejavnost
sindikatov; 9120 Dejavnost sindikatov; 913
Dejavnost drugih organizacij; 9131 Dejav-
nost verskih organizacij; 9132 Dejavnost
političnih organizacij; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d. n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-

viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d. n.; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-39597

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06068 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PANNA, d.o.o., podjetje za trgovi-
no, marketing in razvoj, Ljubljana, Gru-
berjevo nabrežje 20, Ljubljana, sedež
Gruberjevo nabrežje 20, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5556210
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Rueh Boštjan, Ljubljana,

Tržaška 51, vstopil 5. 12. 1991, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peterca Primož, Medvode, Škofjeloška 21,
vstopil 7. 7. 1991, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39598

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06073 z dne 27. 2. 1996 pod št. vložka
1/27488/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926742
Firma: 3 DVA trgovsko podjetje, d.o.o.,

Ljubljana, Tobačna ulica 5
Osnovni kapital: 266,000.000 SIT
Ustanovitelj: Tobačna Ljubljana, pro-

izvodno in trgovsko podjetje za tobačne iz-
delke d.o.o, Ljubljana, Tobačna ulica 5, vlo-
žila 266,000.000 SIT; odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Simonič Bojan, Ljubljana, Cesta v
Rožno dolino XVIII/d, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Jakič Milojka, Ljub-
ljana, Krožna pot 19/b, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Favre Fric, Bagnolet

93170, 113 RUE DE LA NOUE, vsi imeno-
vani 15. 12. 1995, zastopajo družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 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
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; 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; 5136 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-
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pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-39600

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06120 z dne 6. 3. 1996 pod št. vložka
1/27511/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis tuje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5926912
Firma:  HOFFMANN-LA  ROCHE

LTD., Basel, podružnica Ljubljana
Skrajšana  firma:  HOFFMANN-LA

ROCHE LTD., podružnica Ljubljana
Pravnoorganizacijska oblika: tuja podruž-

nica
Sedež: Ljubljana, Riharjeva 38
Ustanovitelj: Hofmann-La ROCHE

LTD.,  BASEL, Grenzachestrasse 122, vsto-
pil 19. 9. 1995; odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica, Tjaša Andree Prosenc, Ljubljana,
Wolfova 1, imenovana 12. 12. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Debe-
ljak Irena, Ljubljana, V Murglah 123, ime-
novana 14. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-39601

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06121 z dne 27. 2. 1996 pod št. vložka
1/27487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis tuje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5926939
Firma: BOEHRINGER INGELHEIM

PHARMA GmbH Dunaj, podružnica
Ljubljana

Skrajšana  firma:  BOEHRINGER IN-
GELHEIM PHARMA, podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorganizacijska oblika: tuja po-
družnica

Sedež: Ljubljana, Mašera Spasičeva
ul. 10

Ustanovitelj: Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH, Wien, Dr. Boehringer Gas-
se 5-11, vstopil 27. 9. 1995, vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Glažar Lea,  Ljubljana, Zaloška
78/a, imenovana 27. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-39607

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06140 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
PROMATIK, Procesna avtomatika d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Kleče 16, sedež: Cesta
v Kleče 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04169/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5316073
Firma:  I-LINK  informacijski  servis,

d.o.o., Cesta v Kleče 16
Skrajšana firma: I-LINK d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 2233 Raz-

množevanje računalniških zapisov; 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; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n..

Rg-39608

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

95/06165 z dne 22. 2. 1996 pod št. vložka
1/27457/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5934656
Firma: ADAM KOMERC, podjetje za

trgovino, poslovne in finančne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ADAM  KOMERC,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 31
Osnovni kapital: 1,920.000 SIT
Ustanovitelj: Kulauzovič Adem, Ljub-

ljana, Stantetova 7, vstopil 18. 12. 1995,
vložil 1,920.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kulauzovič Adem, Ljubljana, Stante-
tova 7, imenovan 18. 12. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila;  50303
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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živil, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami 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; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering);  6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnih 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.

Rg-39609

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06168 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TRAM, Podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Mala Ilo-
va gora 12, 1312 Videm Dobrepolje, pod
vložno št. 1/23087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844240
Firma: GROSS KERN, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Žu-
panje njive 40, Stahovica

Skrajšana firma: GROSS KERN, d.o.o.,
Stahovica

Sedež: Stahovica, Županje njive 40
Ustanovitelja: Goršič Rudi, Videm Do-

brepolje, izstopil 21. 12. 1995; Kern Igor,
Kamnik, Klavčičeva 3, vstopil 21. 12. 1995,
vložil 1,620.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kern Igor, Kamnik, Klemenčičeva 3,
imenovan 21. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Goršič Rudi, razrešen 21.
12. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 0124 Re-
ja perutnine; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci.

Rg-39612

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00016 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
LOREX, d.o.o., trgovina, Dunajska 21,
Ljubljana, sedež: Dunajska 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5516650
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Plahuta Ksenija, Ljubljana, Fabiani-
jeva 15, imenovana 20. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Golob Ja-
nez, razrešen 20. 12. 1995.

Rg-39614

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00274 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
PUMM Plahutnik in Mihelčič, trgovina
in posredništvo, d.n.o., sedež: Frana Al-
brehta 4/a, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/27020/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5914469
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
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5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnih v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževa-
nje in popravilo pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-39615

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00454 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
AMIDAS, jezikovno informacijski servis,
d.o.o., podjetje za trgovino neživilskih
proizvodov, informacijski inženiring, sve-
tovanje, storitve..., Ljubljana, sedež: Can-
karjevo nabrežje 11/IV, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5504643
Sedež: Ljubljana, Židovska steza 2

Rg-39620

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00648 z dne 23. 2. 1996 pod št. vložka
1/27478/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča  vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935121
Firma: PHILIPS SLOVENIJA, trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PHILIPS SLOVENI-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Philips Beteiligungs Ge-

sellschaft m.b.H., Wien, Triesterstr. 64,
vstopil 9. 2. 1996, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Korošec Darko, Nova Cerkev, Socka 62,
predstavlja in zastopa družbo brez omeji-
tev, razen za sklepanje kakršnih koli po-
slov, katerih vrednost presega znesek
1,000.000 SIT. Take posle lahko sklepa le
skupaj s prokuristom; prokurist Niederkorn
Claude, Moedling, Fuerstenstr. 30, oba ime-
novana 9. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov;  5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi, radijskimi in TV aparati; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo;  5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi  izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Teleko-
munikacije; 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.

Rg-39619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00647 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  APEL  SERVIS,  delavski  servis,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Kersnikova  3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674115
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996:  5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
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.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-39621

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00661 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  BENECOM,  trgovsko  podjetje,
uvoz-izvoz, d.o.o., Puhova 3, Ljubljana,
sedež: Puhova 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14703/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5553296
Firma: BENECOM, Trgovsko podjet-

je, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelič Miroslav, Ljubljana,

Puhova 3, vstopil 16. 12. 1991, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jelič Borut, izstopil 7. 2. 1996.

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 debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila;  50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles;  5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živil, 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
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, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
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klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem;  5170
Druga trgovina na debelo;  5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-

javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom;  7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnih v najem;
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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje z holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila;  74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.;  9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-39627

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00675 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
LASTY, trgovsko podjetje, d.o.o., Gerbi-
čeva 101, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27243/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5926475
Firma: RENIT, razvoj in trženje elek-

tronskih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: RENIT, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Ustanovitelja: Zajc Andrej, izstopil 24.

1. 1996; Čerpnjak Bela, Ljubljana, Osenja-
kova 14, vstopil 24. 1. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 24. 1. 1996; direk-
tor Čerpnjak Bela, Ljubljana, Osenjakova
14, imenovan 24. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-39628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00676 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SKIN, družba za opravljanje drugih za-
varovalnih poslov, d.o.o., Ljubljana, se-

dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5596742
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Kejžar Sonja, razrešena 26. 1. 1996;
prokurist Bahar Roman, razrešen 26. 1. 1996
in ponovno imenovan 26. 1. 1996 kot direk-
tor, družbo zastopa brez omejitev; proku-
ristka Pirnat Zdenka, Ljubljana, Verovško-
va 44 a, imenovana 26. 1. 1996.

Rg-39632

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00681 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27787/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5935253
Firma: BON - SENS MATIČ, trgovsko

in storitveno podjetje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: BON - SENS MATIČ,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Štihova ulica 24
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Matič Bojan, Ljubljana,

Štihova ulica 24, vložek 4.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Matič Mojca, Ljubljana, Štihova ulica 24,
oba vstopila 22. 1. 1996, vložek 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dire-
ktor Matič Bojan, Ljubljana, Štihova ulica
24, imenovan 22. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov;  5121  Trgovina na debelo z žiti, 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 debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe;  5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem;  5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki;  5241 Trgovina na drobno s 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
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;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-

mov; 5522 Storitev kampov; 5523 Druge
nastavitve 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); 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39634

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00689 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, sedež: Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/27145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5920850
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Stradar Zdravko, Trbovlje, Gimna-
zijska 15b, imenovan 18. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-39635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00690 z dne 19. 3. 1996 pod št. vložka
1/27596/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935296
Firma: ZIKOM, zastopstvo, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Vrhnika, Betajnova 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gutnik Terezija in Gutnik

Gabrijel, oba z Vrhnike, Betajnova 51, vsto-
pila 7. 2. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gutnik Gabrijel, Vrhnika, Betajno-
va 5, zastopa družbo brez omejitev, kot na-
mestnik direktorja; direktorica Gutnik Te-
rezija, Vrhnika, Betajnova 51, zastopa druž-
bo brez omejitev; oba imenovana 7. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 223 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 511 Posredništvo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 517 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo.

Rg-39636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00696 z dne 6. 3. 1996 pod št. vložka
1/27519/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5935369
Firma: HEMOPHARM Import-Export

GmbH Eschborn, Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: HEMOPHARM Im-

port-Export GmbH, Podružnica Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež:  Ljubljana, Vurnikova 2
Ustanovitelj: Hemopharm Import-Export

GnbH, Eschborn, Mergenthaler Allee 79-
81, vstopil 23. 1. 1996, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Furlan Slobodan, Ljubljana, Brileje-
va ul. 1, imenovan 23. 1. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
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Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-39637

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00705 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
VOGLER, Podjetje za poslovne storitve,
gradbeništvo in zunanjetrgovinski pro-
met, d.o.o., Ljubljana, sedež: Privoz 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5435331
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 451 Pri-

pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga  gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543  Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9393
Druge storitve za nego telesa.

Rg-39638

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00706 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOTECH, podjetje za trgovino
na debelo in drobno in opravljanje servi-
snih storitev d.o.o., Ahlinova 1, Škofljica,
sedež: Ahlinova 1, 1291 Škofljica, pod
vložno št. 1/04903/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5461804
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; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila;  50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, de-
li, in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki;  516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39641

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00715 z dne 18. 3. 1996 pod št. vložka
1/04903/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis domače podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5461804002
Firma: AVTOTECH, podjetje za trgo-

vino na debelo in drobno in opravljanje
servisnih storitev, d.o.o., Škofljica, Ahli-
nova 1, Podružnica AVTOTECH, Krško,
Dolenja vas 14a

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Krško, Dolenja vas 14a
Ustanovitelj: Avtotech, d.o.o., Škofljica,

Ahlinova 1, vstopil 25. 12. 1996, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Jordan, Ivan, Škofljica, Ahlinova
ul. 1, imenovan 25. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila;  50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, de-
li, in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 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;  516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
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v nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39643

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00719 z dne 9. 3. 1996 pri subjektu vpisa
MAJ BO, proizvodno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Veliko Mlačevo 45a, Grosuplje,
sedež: Veliko Mlačevo 45a, 1290 Grosup-
lje, pod vložno št. 1/13525/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5532060
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1996: 1740 Pro-

izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.

Rg-39647

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00731 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa DEKORATIVNA, tovarna dekora-
tivnih tkanin, d.o.o., Ljubljana, Celovška
280, sedež: Celovška 280, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5041368
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Dejak Bojan, razrešen 1. 2. 1996; direk-
tor Horjak Franc, Ljubljana, Pot ilegalcev 7,
imenovan 1. 2. 1996. Posle glede razpola-
ganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter druge po naravi slične posle,
lahko direktor sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine.

Rg-39649

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

96/00740 z dne 9. 3. 1996 pod št. vložka
1/27535/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935342
Firma: SPECTOR, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrhovci cesta IX/8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Makovec Janez, Ljublja-

na, Dolgi Most 1, vložek 620.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tomšič Franc,
Ljubljana, Vrhovci cesta IX/8, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kavčnik Albin, Brezovica pri Ljubljani, Vr-
hovčeva cesta 2a, vložek 440.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; vsi vstopili 14. 2.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Makovec Janez, Ljubljana, Dolgi Most
1, zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Tomšič Franc, Ljubljana, Vrhovci cesta
IX/8, oba imenovana 14. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1996: 2513 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja emblaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 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.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2960 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,

ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo;  5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 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;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln;  5274 Druga popravila, d.n.; 7134
Dajanja drugih strojev in opreme v najem;
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 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; 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-39650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00748 z dne 9. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ŠESTO, proizvodnja, export, import, tr-
govina, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šlan-
drova 4, Črnuče, sedež: Šlandrova 4, 1231
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/14971/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5641225
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave, Lubinič Nikolaj, razrešen 12. 2.
1996 in imenovan za direktorja 12. 2. 1996;
direktor Lubinič Nikolaj, Ljubljana-Črnu-
če, Nadgoriška 69, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Šesto Mirko, Ozalj, Kar-
lovačka 60, in prokurist Levičnik Jurij,
Ljubljana-Črnuče, Ulica Koroškega bataljo-
na 9, oba imenovana 12. 2. 1996.

Rg-39652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00840 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935539
Firma: AVALEAS, družba za leasing,

financiranje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: AVALEAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Ljubljana, Trdinova 7
Osnovni kapital: 26,000.000 SIT
Ustanovitelj: Avabank AG, Dunaj,

Operngasse 2, vstopila 16. 2. 1996, vložila
26,000.000 SIT; odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Schellander Kristijan, Dunaj, Boecklin-
strasse 80/17, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Pegan Aleš, Ljubljana, Javor-
jev drevored 16, oba imenovana 16. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih  vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 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 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-39653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00848 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa VAT, Fiškuš, podjetje za vzdrževa-
nje, adaptacijo in trgovino, k.d., Ljublja-
na, sedež: Hranilniška 7a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/2475/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5859832
Sedež: Ljubljana, Cesta  na Brdo 109
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 1411 Pri-

dobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela;  4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;

4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev;  50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 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; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastavitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-39654

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

96/00855 z dne 26. 3. 1996 pod št. vložka
1/27631/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935563
Firma: SELATRONIK, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SELATRONIK, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Vojkova ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Selatronik Handels GmbH,

Celovec, Paulitschgasse 9, vstopil 21. 2.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hajdič Adam, Ljubljana, Ljubljanska ce-
sta 83, imenovan 21. 2. 1996. Ima pravico
sklepati posle in podpisovati listine le s
predhodnim soglasjem (sopodpisom proku-
rista, kadar vrednost posla presega znesek
500.000 SIT);  potrebuje predhodno soglas-
je ustanovitelja za vse posle, ki konstituira-
jo za družbo obveznost, ki presega vrednost
2,000.000 SIT, v zvezi z nakupom ali pro-
dajo nepremičnin, glede posojilnih pogodb
ter hipotekarnih in kakršnihkoli drugih jam-
stev, ki bi jih prevzela družba, za sklepanje
leasing pogodb ali pogodb o dolgoročnih
prodajah ali nabavah, za sklepanje pogodb,
ki se nanašajo na pravice industrijske last-
nine, za prenos svojih pooblastil na druge
osebe, za ustanovitev podružnic ter za na-
kupe drugih družb; prokurist Čertov Jahann,
Sele-Celovec, Zell/Sele 34, imenovan 21. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996:  5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 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; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71403  Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412  Računovodske, knjigovodske in revi-
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zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-39655

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00884 z dne 9. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TRIAL, svetovanje, trgovina, pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 40,
sedež: Zaloška 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14832/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5552206
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelič Zupančič Angela,

Ljubljana, Koširjeva 19, vstopila 16. 12.
1991, vložila 754.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vatta J. Boris, Ljubljana, Ljub-
ljanska 12, izstopil 14. 12. 1994; Žnidarčič
Gregor, Izola, Razgled 7, vstopil 16. 12.
1991, vložek 754.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1996: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 153 Predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 155 Predelava mleka
in proizvodnja mlečnih izdelkov; 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 521 Trgov ina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39656

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00996 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  NOMINA,  računalniške  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Pod lipami 6, sedež: Pod
lipami 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme ter osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5345910
Firma: NOMINA, računalniške stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,724.200 SIT
Ustanovitelj: Zlatnar Luka, Ljubljana,

Pod lipami 6, vstopil 25. 11. 1989, vložil
1,724.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01058 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GETA, podjetje za trgovino, poslov-
ne storitve in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Jarnikova 3, sedež: Jarnikova
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03036/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala ter spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prevoz blaga v cestnem prometu;
špediterske storitve; agencijske storitve pri
prometu blaga in storitev ter transportu; za-
stopanje in posredovanje pri prometu blaga
in storitev ter transportu; ekonomsko-fi-
nančne, organizacijske, tehnološko-tehnič-
ne in marketinške storitve s področja nave-
denih dejavnosti; opravljanje menjalniških
poslov; proizvodnja predmetov iz kovin in
nekovin; prevoz potnikov v cestnem pro-
metu; komercialni, konsignacijski in komi-
sijski posli v prometu blaga in storitev;
opravljanje taksi in rent-a-car storitev; na-
kup, prodaja in najem premičnin in nepre-
mičnin; leasing premičnin in nepremičnin;
finančni inženiring; opravljanje poslov za-
stavljalnice; prirejanje posebnih iger na sre-
čo na posebnih avtomatih zunaj igralnic;
izvajanje storitev z videoigralnimi aparati
in drugimi zabavnimi aparati razen z igral-
nimi avtomati za posebne igre na srečo;
opravljanje storitev gostinstva; projektira-
nje gradbenih objektov; drugo projektira-
nje; organiziranje in izvajanje dražb in lici-
tacij; nakup, prodaja in posredovanje blaga
na licitacijah; gradbeni inženiring; računal-
niški inženiring; opravljanje storitev hard-
wara in softwara; svetovanje podjetjem in
posameznikom v gospodarskih in gospodar-
skopravnih zadevah; opravljanje storitev
prevajanja.

Rg-39659

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01192 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  AMIGO,  instalacije  in  storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje 39, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04893/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663385
Firma: KUŠAR, instalacije in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KUŠAR, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelji: Kušar Boštjan, izstopil

12. 2. 1996; Felc Sabina, Radovljica, Grad-
nikova cesta 10, vstopila 12. 2. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bajec Jurij, Ljubljana, Smrekarjeva 32,
vstopil 4. 10. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 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 nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-39661

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01212 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa GALANT INTERNATIONAL,
d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje
Ljubljana, Prušnikova 95, sedež: Prušni-
kova 95, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22792/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5752086
Firma: GALANT INTERNATIONAL,

d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,
Brnčičeva 13, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 19200

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-39662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01234 z dne 26. 3. 1996 pod št. vložka
1/27637/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936390
Firma: A.S.C. trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: A.S.C., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rašica 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Taucher Leopold, Baden,

Weilburgstrasse 40, vstopil 28. 2. 1996, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Taucher Leopold, Baden, Weilburgstras-
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se 40, imenovan 28. 2. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Sekač Andrej,
Ljubljana, Maroltova 3, imenovan 28. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-39663

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01235 z dne 26. 3. 1996 pod št. vložka
1/27636/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936403
Firma: MUNDEX, obdelovalni stroji,

d.o.o.
Skrajšana firma: MUNDEX, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rašica 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Taucher Leopold, Baden

Baden, Weilburgstrasse 40, vstopil 28. 2.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Taucher Leopold, Baden Baden, Weil-
burgstrasse 40, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Sekač Andrej, Ljubljana, Ma-
roltova 3, imenovan 28. 2. 1996.

Dejavnost vpisana 26. 3. 1996: 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-39665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01268 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa EN - podjetje za prostorsko načrto-
vanje in ekonomsko svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanski nasip 32, sedež: Po-
ljanski nasip 32, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24353/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo naslova in ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5808294
Ustanovitelj: Marušič Janez, izstopil 26.

2. 1996; Marušič Oliva Vera, Solkan, Trg
Jožeta Srebrniča 1, vstopila 2. 7. 1993, vlo-
žila 1,300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-39667

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01398 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO ŠKERJANC, podjetje za
uvajanje novih tehnologij in inovacij v
proizvodnjo Ljubljana, d.o.o., Juričeva 5,
1211 Šmartno pod Šmarno goro, pod vlož-
no št. 1/03821/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter uskladi-
tev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5326117
Firma: STUDIO ŠKERJANC IN DRU-

GI, podjetje za uvajanje novih tehnologij
in inovacij v proizvodnjo, Ljubljana,
d.n.o.

Skrajšana firma: STUDIO ŠKERJANC
IN DRUGI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lampič Tomaž, Šmartno
pod Šmarno goro, Juričeva ulica 5, vstopil
22. 11. 1989, vložil 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Škerjanc Tone, Ljubljana, Jezerska 6, vsto-
pil 22. 11. 1989, vložil 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Humar Joško, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja emblaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 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; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja;  2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 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; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 295 Proizvodnja drugih stro-
jev za posebne namene; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 316 Proizvodnja druge električ-
ne opreme; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 511
Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovi-
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na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 527 Popravilo izdelkov široke porabe;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 651 Denar-
no posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami;   7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju 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; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01445 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/27808/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940940
Firma: EGEJ Pavc in ostali podjetje za

poslovanje z nepremičninami, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: EGEJ Pavc in ostali,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 13
Ustanovitelja: Grobiša Darko, Ljublja-

na, Ul. Bratov Komel 3, vstopil 26. 3. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Pevc Mojca, Ljubljana, Tometova ul.
1, vstopila 26. 3. 1996, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Grobiša Darko, Ljubljana, Ul. Bratov
Komel 3, imenovan 26. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Pevc Moj-
ca, Ljubljana, Tometova ul. 1, imenovana
26. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531  Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 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; 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posrednišvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-39673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01457 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KALIPSA, trgovina, d.o.o., sedež:
Vrhovci C. XIX/12, 1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/07925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča dopolnitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398070
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 511 Po-

sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021  Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 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.;
6340 Dejavnosti  drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-39675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01476 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27796/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940320
Firma:  ISTCO,  trgovina  in  storitve,

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

govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vafa Handelsges. m.b.H.,

Dunaj, Gottfried Keller Gasse 2/38, vstopil
21. 3. 1996; vložil 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Remec Saša, Ljubljana,
Ulica Gubčeve brigade 86, vstopila 21. 3.
1996, vložila 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Remec Saša, Ljubljana, Ulica Gub-
čeve brigade 86, imenovana 5. 4. 1996. Za-
stopa kot generalni direktor družbo samo-
stojno v primerih, ko znesek posamezne
transakcije ne presega zneska 10.000 USD
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan transakcije. V vseh
ostalih primerih zastopa direktor družbo
skupaj s prokuristom; prokurist Sigari Majd
Ali,  Dunaj, imenovan 5. 4. 1996; prokurist
Aarabi Seyed Djalal, Dunaj, Johannagasse
9, imenovan 5. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živil, 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 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;  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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4396 Št. 58 – 25. IX. 1997

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; 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.

Rg-39676

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01481 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27785/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940346
Firma: PIROS, računalniški inženiring,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PIROS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Bratovševa ploščad

33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cimperman Miha, Cimper-

man Gašper oba iz Ljubljane, Bratovševa
ploščad 33, vstopila 25. 3. 1996, vložila po
367.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Cimperman Franc, Ljubljana, Preglov trg
13, vstopil 25. 3. 1996, vložil 765.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cimperman Miha, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 33, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6420 Te-
lekomunikacije; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-39677

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01493 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VIGOR, d.o.o., podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino, Ljubljana, Vrhov-
ci c. XIII/1, sedež: Vrhovci c. XIII/1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07857/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5397375
Firma: VIGOR, proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: VIGOR, d.o.o.
Sedež: Litija, Grumova ulica 2
Ustanovitelja: Coren Boštjan, izstopil

22. 3. 1996; Juvan Denis, Litija, Grumova
ulica 2, vstopil 22. 3. 1996, vložil 2,173.541
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Coren Boštjan, razrešen 22. 3. 1996;
direktor Juvan Denis, Litija, Grumova ulica
2, imenovan 22. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Juvan Franc, Liti-
ja, Grumova ulica 2, imenovan 22. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja; zastopnica Juvan-Podlogar Ma-
rija, Litija, Grumova ulica 2, imenovana 22.
3. 1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412  Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1586
Predelava čaja in kave; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4531 Električne inštalacije;
4532 Inštalacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila;  50303 Posredništvo pri 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, živil, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami;  5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5522 Storitev 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);
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;  6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje;  6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnih 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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
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pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
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.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-39678

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01508 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DAR, Trgovsko-proizvodno podjet-
je, d.o.o., Trzin, Bergantova 21, sedež:
Bergantova ul. 21, 1234 Mengeš-Trzin,
pod vložno št. 1/10387/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5458471
Firma: DAR, trgovsko-proizvodno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DAR, d.o.o.
Ustanovitelji: Volaj Janko, izstopil

22. 5. 1995; Volaj Tilen in Volaj Tomaž,
oba iz Trzina, Mengeš, Bergantova ul. 21,
vstopila 22. 5. 1995, vložila po 964.368,25
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Volaj Janko, razrešen 22. 5. 1995;
direktor Volaj Tilen, Trzin, Mengeš, Ber-
gantova ul. 21, imenovan 25. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39679

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01525 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27786/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940478
Firma: NT MAXIMO, notranja trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NT MAXIMO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MT Maximo, podjetje za

proizvodnjo tekstilnih izdelkov in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, vstopil 25. 3.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Stojkovič Marko, Ljubljana, Praža-
kova 20, imenovan 25. 3. 1996; direktor
Lozinšek Dušan, Ljubljana, Bavdkova 8,
imenovan 25. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja

delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 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-
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nami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-39683

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01581 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa EVECO, podjetje za marketinške in
finančne storitve, d.o.o., sedež: Valburga
33, 1216 Smlednik, pod vložno št.
1/20716/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717795
Firma: EVECO, d.o.o., svetovanje in

trgovina
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Verk Emil, razrešen 8. 3. 1996; direktor
Verk Milan, Ljubljana Krivec 6, imenovan
8. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 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 trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živil, 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; 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; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-39687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01846 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TSE TRADE, družba za trgovino in

zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c.
118, sedež: Tržaška c. 118, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14835/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5590744
Osnovni kapital: 1,525.500 SIT
Ustanovitelja: Lalič B. Momčilo, izsto-

pil 22. 12. 1994; Stojan Darko, Slovenj Gra-
dec, Legen 178, imenovan 16. 12. 1991,
vložil 1,525.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Lalič B. Momčilo, razrešen 22. 12.
1994; direktor Stojan Darko, Slovenj Gra-
dec, Legen 178,  imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo širo-
ke porabe; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 515 Trgovina na debelo s
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7132  Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440

Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-39691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02143 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
EGEJ Pavc in ostali, podjetje za poslova-
nje z nepremičninami, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27808/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo sklepa Srg
1445/96 zaradi firme ter priimka ustanovi-
teljice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5940940
Firma: EGEJ, Pavc in ostali, podjetje

za poslovanje z nepremičninami, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: EGEJ, Pavc in ostali,
d.n.o., Ljubljana

Ustanovitelj: Pavc Mojca, Ljubljana, To-
metova ul. 1, vstopila 26. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pavc Mojca, Ljubljana, Tometova
ul. 1, imenovana 26. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-39800

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06470 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
FINANCE-OPERATIVA, Podjetje za
vzdrževanje in upravljanje stanovanjskih
in drugih objektov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež:  Šišenska  23,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/04932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5352045
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šulin Miloš, Ljubljana, Pav-

šičeva 6, vstopil 24. 1. 1990, vložil 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vidmar Sta-
nislav, Ljubljana, Tugomerjeva 55, vstopil
24. 1. 1990, vložil 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Remec Tomaž, Ljublja-
na, Bizjanova 23, vstopil 24. 1. 1990, vložil
500.000 SIT, odgovornost:  ne odgovarja.

Rg-39801

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06473 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GAJA, d.o.o., knjigovodsko-računo-
vodski servis, trgovina in gostinstvo Pre-
log 122, Domžale, sedež: Prelog 122, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/18213/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5680131
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gerčar Marija, Domžale,

Krožna pot 27, vstopila 6. 4. 1992, vložila
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stopar Bogomila, Mengeš, Mušičeva 33, iz-
stopila 10. 5. 1994; Zabavnik Helena, Ra-
domlje, Volčji potok 39/I, vstopila 10. 5.
1994, vložila 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrič Simon, Ljubljana, Ce-
lovška 269, vstopil 10. 5. 1994, vložil
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-39802

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06484 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
KIRS, knjigovodske in računovodske sto-
ritve, d.o.o., Grosuplje, Ane Galetove 10,
sedež: Ane Galetove 10, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/20341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5682746
Osnovni kapital: 1,730.000 SIT
Ustanovitelja: Jeršin Tatjana, Grosuplje,

Ane Galetove 10, vstopila 25. 11. 1992, vlo-
žila 1,070.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jeršin Anton, Grosuplje, Ane Galeto-
ve 10, vstopil 9. 5. 1994, vložil 660.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39804

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06554 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KALCIC, Elektronske komponen-
te, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152, Hala D, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12813/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo naslovov in usta-
noviteljev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5504902
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kalcic Adolfo, Trst, Via

Giacomo Matteotti N. 33, vstopil 28. 3.
1991, vložil 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kalcich Franco, Trst, Via Dei
Giacinti N. 4, vstopil 28. 3. 1991, vložil
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrač Mitja, Koper, Rozmanova 3, vstopil
28. 3. 1991, vložil 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vinšek Miran, Koper,
Kvedrova 10, vstopil 28. 3. 1991, vložil
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39809

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/133234 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa POPULUS, Podjetje za prostorski
inženiring, d.d., Mivka 32, Ljubljana, se-
dež: Mivka 32, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12247/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter spremembo firme, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487609
Firma: POPULUS, Prostorski inženi-

ring, d.o.o., Mivka 32, Ljubljana
Skrajšana firma: POPULUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,356.000 SIT
Ustanoviteljica: Marinček Darja, Ljub-

ljana, Trnovski pristan 6, vstopila 25. 3.
1991, vložila 2,356.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni in se glasi:
prostorsko, ekološko in urbanistično plani-
ranje in načrtovanje, priprava strokovnih
podlag ter izdelava prostorskih izvedbenih

aktov; raziskovalne in razvojne storitve s
področja prostorske ekologije, urbanizma in
gradbeništva, študije ekološke obremenje-
nosti okolja; študije s področja arhitekture,
krajinske arhitekture, urbanizma, prometne-
ga planiranja, ekspertize, mnenja; študije s
področja gradbene stroke; projektiranje vseh
vrst visoko in nizkogradenj; izdelovanje
geodetskih podlag za načrtovanje, načrti zu-
nanje ureditve, načrti objektov in naprav za
varstvo okolja, načrti električnih in strojnih
instalacij; vodenje projektnega in izvedbe-
nega inženiringa; posredovanje, zastopanje
in komisijski posli v prometu blaga in stori-
tev.

Rg-39811

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17139 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MEDEX INTERNATIONAL, d.d.,
živilska industrija, Ljubljana, Miklošiče-
va 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14583/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in vpis čla-
nov nadzornega sveta ter predložitev zapi-
snika 3. redne seje skupščine s temile po-
datki:

Matična št.: 5573114
Člani nadzornega sveta: Rižner Miran,

dipl. ek.; Samec Vladislav, dipl. ek.; Viš-
njevar Marjeta, vsi vstopili 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 012 Živinoreja; 0125
Reja drugih živali; 014 Storitve za rastlin-
sko pridelavo in živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 153 Predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 155 Predelava mleka in proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 157 Proizvodnja krmil za prehrano ži-
vali; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 158 Proizvodnja drugih ži-
vil; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogene-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 159 Proizvodnja
pijač; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sad-
ja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, par-
fumov in toaletnih sredstev; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih

kemičnih izdelkov; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živil,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo široke pora-
be; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki;  5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnih v najem; 703 Poslovanje z nepre-
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mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pa-
kiranje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih storitev; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-39816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18269 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KOLEGAL, Podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje,
sedež: Mestni log II/12, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/11135/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala ter vpis
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5560136
Firma: STARC-AM, Podjetje za pro-

izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ko-
čevje

Skrajšana  firma:  STARC-AM,  d.o.o.,
Kočevje

Osnovni kapital: 1,659.000 SIT
Ustanovitelja: Starc Anton ml., Sodraži-

ca, Žimarice 60, vstopil 22. 11. 1990, vložil
829.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Starc Milena, Kočevje, Mestni log II/21,
vstopila 28. 12. 1994, vložila 829.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Starc Milena, Kočevje, Mestni log II/21,
imenovana 28. 12. 1994, kot namestnica di-
rektorja, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 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; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja  drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posrednišvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-

težno z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6521
Finančni zakup (leasing).

Rg-39820

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19359 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
AVANS, d.o.o., trgovina na debelo, pro-
paganda, marketing, svetovanje, inženi-
ring, sestavljanje in pakiranje izdelkov iz
različnih materialov, sedež: Dunajska c.
393, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom, spremembo hi-
šne številke sedeža, skrajšane firme ter po-
večanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330416
Skrajšana firma: AVANS, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 421
Osnovni kapital: 1.514.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Silva, Ljubljana-Šen-

tvid, Stanežiče 58, vstopila 19. 1. 1990, vlo-
žila 1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 221 Za-
ložništvo; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7230
Obdelava podatkov; 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; 7440 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-39836

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19500 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ŠPICA INTERNATIONAL, sistemi
za avtomatsko identifikacijo d.o.o., sedež:
Slovenska 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, vpis skrajšane firme, spre-
membo naslova ustanovitelja, ter povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5293774
Skrajšana  firma:  ŠPICA  INTERNA-

TIONAL, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 9,886.000 SIT
Ustanovitelji: Borisov Vladimir, Ljub-

ljana, Moškričeva 37, vstopil 9. 10. 1989,
vložil 593.160 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Mavrič Slavko, Ljubljana, Mance Ko-
manove 10, vstopil 9. 10. 1989, vložil
1,384.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pušić Andrija, Ljubljana, Podutiška 18, vsto-
pil 9. 10. 1989, vložil 1,878.340 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sluga Jernej, Ljub-
ljana, Koseskega 3, vstopil 9. 10. 1989, vlo-
žil 1,186.320 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stanovnik Tone, Ljubljana, Zofke
Kvedrove 12, vstopil 9. 10. 1989, vložil
4,844.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-39842

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19534 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IRK TRADE, Podjetje za posredo-
vanje, storitve in trgovino, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Rožna dolina, cesta II/12,
1111 Ljubljana, pod vložno št. 1/23374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5798698
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skušek Jože, Ljubljana,

Rožna dolina, cesta II/12, vstopil 5. 5. 1993,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273
Popravilo ur, nakita; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-39846

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20171 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa HIT-HOLDING, družba za uprav-
ljanje in financiranje, d.d., Ljubljana,  se-
dež:  Nazorjeva  6,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/18912/00 vpisalo v sodni regi-
ster  tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in vpis članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5621089
Člani nadzornega sveta: Soban Bogdan,

Tovornik Srdan, vstopila 30. 12. 1994, Ma-
korič Vladimir, vstopil 31. 12. 1994.

Rg-39853

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/01200 z dne 6. 2. 1996 pod št. vložka
1/25578/09  vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860571053
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Medvode
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Medvode, Ob Sori 3
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska ban-

ka d.d., Ljubljana, Ljubljana, Trg republike
2, vstopila 13. 2. 1995, odgovornost: vpi-
sana kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gedrih Janko, Dob pri Domžalah, Uli-
ca 7. avgusta 11, imenovan 26. 8. 1994. V
skladu s pooblastilom uprave Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, za zastopa-
nje in odločanje.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 65121 De-
javnost bank.

Rg-39857

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03426 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ZARJA ELEKTRONIKA, d.d., Kamnik,
sedež: Molkova pot 5, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/13238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5521475
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Leskovšek Matjaž, razrešen 30. 5. 1995;
zastopnik Kern Bojan, Kamnik, Šmarca, Dr-
novo 12, imenovan 31. 5. 1995, imenovan
za v.d. direktorja, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-39864

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03965 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  ISKRA  VARISTOR,  podjetje  za
proizvodnjo varistorjev in sklopov, d.o.o.,
Stegne 35, Ljubljana, sedež: Stegne 35,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06729/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5366275
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.

Rg-39872

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05358 z dne 9. 2. 1996 pod št. vložka
1/27418/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5924138
Firma: PLAVA LINIJA, družba za tr-

govino, storitve in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška c. 43

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 43
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT

Ustanovitelji: Rikić Tanja, Ljubljana,
Majaronova 24, vstopila 27. 11. 1995, vlo-
žila 310.600 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šurlan Miloš, Ljubljana, Za gasilski dom
4, vstopil 27. 11. 1995, vložil 310.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šuštanovac Mi-
len, Beograd, Izvorska 39, vstopil 27. 11.
1995, vložil 310.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čikić Milovan, Kranj, Ul. Jane-
za Puharja 8, vstopil 27. 11. 1995, vložil
310.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klašnja Momčilo, Ljubljana, Dolgi breg 54,
vstopil 27. 11. 1995, vložil 310.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Klašnja Momčilo, imenovan 14. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev, zastop-
nik Čikić Milovan, Kranj, Ul. Janeza Puhar-
ja 8, imenovan 14. 11. 1995, zastopa družbo
na komercialnem področju, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 454 Za-
ključna gradbena dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila;  50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živil, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki;  5241 Trgovina na drobno s 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami;  5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 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 Popravila obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitev taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
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nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnih v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami;   7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe;  71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
7440 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;  7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 926 Športna de-
javnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39875

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05608 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
RAZVOJNA DRUŽBA, d.d., razvojni
programi in financiranje, Ljubljana,
Tomšičeva 3, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15842/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala in v zvezi z
odobrenim kapitalom s temile podatki:

Matična št.: 5556724
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 6.

1995, da se osnovni kapital poveča za
220,000.000 SIT.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 29.
členu statuta (oz. spremembe statuta) z dne
29. 6. 1995, da se osnovni kapital sme pove-
čati do nominalnega zneska 659,220.000

SIT, vpisano v sodni register s sklepom Srg
5608/95 z dne 2. 2. 1996.

Rg-39877

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
9506113 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ANIMPORT, d.o.o., podjetje za go-
stinstvo, turizem, trgovino, uvoz, izvoz in
proizvodnjo,  sedež:  Zg.  Senica  5,  1215
Medvode, pod vložno št. 1/16368/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 10731/94, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607485
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Škerbec-Kociper Anica,

vstopila 25. 3. 1992, in Kociper Roman,
vstopil 30. 5. 1994, oba Medvode, Zg.
Sevnica 5, vložila vsak po 756.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kociper Roman, razrešen 30. 5.
1994, prokurist Kociper Roman, Medvode,
Zg. Senica 5, imenovan 30. 5. 1994.

Rg-39900

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15506 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa FAM, d.o.o., podjetje za poslovne
storitve, Ljubljana, Podutiška 16, sedež:
Podutiška 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5592089
Ustanoviteljici: Ahlin Urška, Ljubljana,

Podutiška cesta 16, vstopila 16. 11. 1994,
vložila 744.090 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ahlin Marjanca, Ljubljana, Podutiška
16, vstopila 24. 12. 1991, vložila 774.461
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ahlin Urška, Ljubljana, Podutiška
cesta 16, imenovana 16. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52482 De-
javnost cvetličarn; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-39913

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

95/00527 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SEDEA, Servis splošnih dejavnosti,
d.o.o., sedež: Stegne 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12558/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5497213
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 4545

Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39925

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05548 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MU-
ZEJ,  p.o.,  sedež:  Prešernova  cesta  20,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00968/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5052653
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Sedej Ivan, razrešen 30. 6. 1995;
zastopnica Smerdel Inja, Ljubljana, Tugo-
merjeva ulica 48, imenovana 26. 6. 1995.
Ravnateljica, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39940

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01760 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  TRIADA,  družba  za  razvoj  pro-
gramske in aparaturne opreme, d.o.o., se-
dež: Rožna dolina cesta IX. št. 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02632/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega deleža, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5297656
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Ferbežar Jure, Ljubljana,

Plevančeva 11, vstopil 25. 10. 1989, vložil
500.666 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ne-
red Gregor, Ljubljana, Celovška 83, vstopil
25. 10. 1989, vložil 500.666 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vouk Vido, Ljubljana,
Katreževa 20a, vstopil 25. 10. 1989, vložil
500.666 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
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druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-39941

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02327 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa DOMORAD, podjetje za gradbeni inže-
niring in poslovne storitve, d.o.o., Dobro-
va  pri  Ljubljani,  Horjulska  137,  sedež:
Horjulska 137, 1356 Dobrova pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/09687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5437083
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kunc Milan, Dobrova pri

Ljubljani, Horjulska 137, vstopil 21. 11.
1990, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-39975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16017 z dne 9. 3. 1996 pri subjektu vpisa

ZVEZDA, podjetje za svetovanje in po-
sredovanje, d.o.o., Celovška 87, Ljublja-
na, sedež: Celovška 87, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5606667
Firma: ZVEZDA, Rojnik & Co., pod-

jetje za svetovanje in posredovanje, d.n.o.,
Celovška 87, Ljubljana

Skrajšana firma: ZVEZDA, Rojnik &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Žorž-Rojnik Zvezdana, in
Rojnik Bernard, oba iz Ljubljane, Celovška
87, vstopila 10. 3. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žorž
Rojnik Zvezdana, razrešena 26. 5. 1994; za-
stopnica Žorž-Božič Zvezdana, Ljubljana,
Celovška 87, ponovno imenovana 26. 5.
1994. Pooblaščena po posebnem sporazu-
mu družbenikov za zastopanje in predstav-
ljanje družbe navzven, do tretjih oseb; za-
stopnik Rojnik Bernard, Ljubljana, Celovška
87, imenovan 26. 5. 1994. Pooblaščen isto-
časno po sporazumu obeh družbenikov pri
poslovanju s tretjimi osebi za zastopanje z
omejitvijo.

Rg-39981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16102 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KOVINOUSLUGA, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino s kovinskimi izdelki,
d.o.o., Predstruge 70, Videm-Dobrepolje,
sedež: Predstruge 70, 1312 Videm Dobre-
polje, pod vložno št. 1/07456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5390435
Firma: KOVINOUSLUGA, podjetje za

proizvodnjo in trgovino s kovinskimi iz-
delki, d.o.o.

Skrajšana  firma:  KOVINOUSLUGA,
d.o.o.

Osnovni kapital: 3,338.247 SIT
Ustanovitelj: Bukovec Roman, Videm

Dobrepolje, Predstruge 70, vstopil 6. 6.
1990, vložil 3,338.247 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-40007

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20024 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  DOGET,  trgovina,  računalništvo,
inženiring, export-import, Borovnica,
d.o.o., sedež: Laze pri Borovnici 32, 1353
Borovnica, pod vložno št. 1/20074/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5648033
Osnovni kapital: 1,541.073 SIT
Ustanovitelja: Trček Alojzija in Trček

Matjaž, oba iz Borovnice, Laze pri Borov-
nici 32, vstopila 8. 10. 1992, vložila po

770.536,65 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-40016

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00471 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HERMES & LA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ribnica, Goriča vas
9a, sedež: Goriča vas 9a, 1310 Ribnica,
pod vložno št. 1/19384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5643180
Ustanovitelj: Ahac Franc, izstopil 16. 1.

1995.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-40017

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00481 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa OSAT TRADE, d.o.o., družba za
trgovino, posredovanje in zastopanje,  se-
dež: Dunajska 158, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5866090
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bizajl Milojka, razrešena 23. 1.
1995.

Rg-40025

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00599 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  DAVA,  Podjetje  za  marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kongresni trg 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07359/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5386357
Firma: DAVA, svetovanje in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: DAVA, d.o.o.
Sedež: Moravče, Tustanj 11.

Rg-40032

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00692 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
R. KOSEC, komerciala, zastopanje, sve-
tovanje  in  izobraževanje,  d.o.o.,  sedež:
Župančičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25894/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5736315
Firma: R, d.o.o., komerciala, zastopa-

nje, svetovanje in izobraževanje
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Skrajšana firma: R, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Trg republike 3
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996:  5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Rg-40041

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00799 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ITINERAR, d.o.o., podjetje za organiza-
cijo športno turističnih prireditev, Ce-
lovška 206, Ljubljana, sedež: Celovška
206, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05153/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5334179
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 511 Po-

sredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi, 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; 515 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, 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 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; 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; 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;  5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 6312
Skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje

drugih kopenskih vozil v najem; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme 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.; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi napravami; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezave s podatkovnimi
bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje;  742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost;  7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 921 Filmska in videodejavnost; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 926 Športna de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-40044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00838 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu
vpisa E-LEDER, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Polanškova
38, sedež: Polanškova 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24728/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
ležev, firme, spremembo vrste osnovnega
vložka ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5799937
Firma:  E-LEDER,  podjetje  za  pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  E-LEDER,  d.o.o.,

Ljubljana
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Ustanovitelja: Crnolič Ismeta, Ljublja-
na, Polanškova 38, vstopila 26. 9. 1993,
vložila 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Crnolič Mesud, Ljubljana, Polanško-
va 38, vstopil 26. 9. 1993, vložil 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 191
Strojenje in dodelava usnja; 192  Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obu-
tve; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, 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-
dajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-40060

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02674 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  GI-AN,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Dunajska  101,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25392/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5841615
Sedež: Ljubljana, Dunajska 115
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 286 Pro-

izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52641 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki.

Rg-40070

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03538 z dne 6. 3. 1996 pod št. vložka
1/27515/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5909295

Firma: PROVITALIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ferberjeva 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jeretin Anthony, Jeretin

Alenka, oba iz Ljubljane, Ferberjeva 37,
vstopila 29. 5. 1995, vložila po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Jeretin Bitez-
nik Eva, Dobrova, Cesta dveh potokov 7,
vstopila 29. 5. 1995, vložila 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeretin Biteznik Eva, Dobrova, Ce-
sta dveh potokov 7, imenovana 29. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 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; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-40071

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03650 z dne 27. 2. 1996 pod št. vložka
1/27490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5909465
Firma: MSV HIRŠMAN, k.d., Domžale
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Vir pri Domžalah, Robbova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hiršman Mirko, Vir pri

Domžalah, Robbova ulica 1, vstopil 15. 6.
1995, vložil 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Klopčič Štef-
ka, Moravče, Pogled 4, vstopila 15. 6. 1995,
vložila 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hiršman Mirko, Vir pri Domžalah,
Robbova ulica 1, imenovan 15. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega

orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 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 stro-
jev; 295 Proizvodnja drugih strojev za po-
sebne namene; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 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; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10243 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa KOMSTAN, Podjetje za komunal-
ne, stanovanjske, finančno-administrativ-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Got-
ska  12,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21039/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
ustanoviteljev ter deležev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716926
Osnovni kapital: 1,504.358 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Bogomir, Ljublja-

na, Kogojeva 10, vstopil 25. 5. 1994, vložil
235.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KS Komandanta Staneta I, Ljubljana, Got-
ska 12, vstopila 22. 12. 1992, vložila
279.673 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KS Komandanta Staneta II, Ljubljana, Got-
ska 12, vstopila 22. 12. 1992, vložila
279.673 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KS Komandanta Staneta III, Ljubljana, Got-
ska 12, vstopila 22. 12. 1992, vložila
279.673 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Bole Leon, Ljubljana, Šišenska 2, vstopil
25. 5. 1994, vložil 354.429 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gričar Stane, Ljubljana,
Celovška 181, vstopil 25. 5. 1994, vložil
25.440 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mu-
lec Gabrijela, Ljubljana, Gotska 8, vstopila
25. 5. 1994, vložila 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, d.n.; 9000 Storitve javne higiene;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13170 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PACIENT, podjetje za zdravstvene
storitve, d.o.o., Ljubljana, Savska cesta 3,
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19890/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5671426
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Vito, Ljubljana,

Trstenjakova 13, vstopil 8. 10. 1992, vložil
870.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Meško Roman, Cerknica, Kebetova 24,
vstopil 8. 10. 1992, vložil 870.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-40329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16654 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BAJDE, d.o.o., storitveno, trgovsko,
uvozno in izvozno podjetje, Laze v Tuhi-
nju, Laze št. 23/b, sedež: Laze št. 23/b,
1219 Laze v Tuhinju, pod vložno št.
1/18441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5695520
Osnovni kapital: 1,577.170 SIT
Ustanovitelj: Bajde Marina, Laze v Tu-

hinju, Laze št. 23/b, vstopila 1. 4. 1992,
vložila 1,577.170 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40336

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

94/16847 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa TINA-TRADE, d.o.o., - podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, gostinstvo,
turizem, šport, storitve..., sedež: Županje
Njive 9, 1242 Stahovica, pod vložno št.
1/12352/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
ter dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495474
Osnovni kapital: 1,640.800 SIT
Ustanovitelj: Pintar Tišler Nada, Župa-

nje Njive 9d, vstopila 9. 4. 1991, vložila
1,640.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40441

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03167 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa KOŽAG, kovinska galanterija in obrt-
ne storitve, d.o.o., sedež: Iška vas 46 A,
1292 Ig, pod vložno št. 1/20594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716764
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840  Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 343 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 602 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-40446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03218 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PANEM, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Grajzerjeva  31,  sedež:  Grajzerjeva  31,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716616
Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 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.; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-

skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-40453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03318 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa
PUBLIMEDIA, založniška hiša in agen-
cija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorčiče-
va 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25738/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5860407
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 8.

Rg-40460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01699 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
EQUITAS, investicijsko svetovanje, d.o.o.,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža in
spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5903211
Firma: EQUITAS, investicijsko podjet-

je, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelja: I2S, d.o.o., Ljubljana, Zo-

isova 8, vstopil 21. 9. 1995, vložil
21,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Eden d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 4, vsto-
pil 21. 9. 1995, vložil 21,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-40465

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01809 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Film & Videoproduction Studio Mi
International, p.o., sedež: Einspielerjeva
20,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21190/00  vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, odgovornosti
ustanoviteljev, ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701201
Sedež: Ljubljana, Linhartova 8
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Ustanovitelja: Zalokar Jos, Ljubljana,
Einspielerjeva 20, vstopil 10. 12. 1992,
vložil 20,539.425 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grzinčič Pavel, Kamnik, Podgorje
29 c, vstopil 10. 12. 1992, vložil 20,539.425
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja cementa; 2662 Proizvodnja apna; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja nafte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca;  2670 Obdelava
naravnega kamna; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Inštalacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasadarska in štukarska 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
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila;  50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli, in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles;  5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živil, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-

mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo široke porabe; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitev 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); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnih 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; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetništvo in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-40541

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02527 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BETOP, d.o.o., proizvodnja in trgo-
vina, Šmartinska 152, Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/13158/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5524016
Osnovni kapital: 1,872.400 SIT
Ustanovitelj: Buček Drago, Ljubljana,

Rožičeva 14, vstopil 1. 3. 1991, vložil
1,872.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02928 z dne 27. 6. 1996 pod
št. vložka1/28080/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
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Matična št.: 5950902
Firma: ESKA, Inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ESKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kotnik Anita, Kamnik,

Vrhpolje pri Kamniku 45, vstop 22. 4. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Emeer Edita, Ljubljana, Glinškova
ploščad 1, imenovana 22. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Kotnik
Anita, imenovana 22. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Rai-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7450 Dejavnost agen-
cij za  zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Rg-46848

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02966 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NAGODE & Co., Marke-
ting, d.n.o., Brezovica pri Ljubljani, Dra-
gomerška 55, sedež: Dragomerška 55,
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št.
1/24903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, prebivališča
družbenikov in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5828724
Firma: NAGODE & Co., Marketing,

d.n.o., Brezovica pri Ljubljani, Sodnikar-
jeva 4

Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Sodni-
karjeva 4

Ustanovitelja: Nagode Jože in Nagode
Jožica, oba Brezovica pri Ljubljani, Sodni-
karjeva 4, vstopila 28. 10. 1993, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 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
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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52473
Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46849

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02993 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DREN, d.o.o., Proizvod-
nja, trgovina, storitve, Novo Polje, Cesta
XVIII/4a, Ljubljana Polje, sedež: Novo
Polje, Cesta XVIII/4a, Ljubljana Polje,
pod vložno št. 1/05318/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917557
Firma:  MIZARSTVO  PODOBNIK,

d.o.o., Ljubljana-Polje
Skrajšana  firma:  MIZARSTVO  PO-

DOBNIK, d.o.o., Ljubljana-Polje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podobnik Anton, vstop

14. 2. 1990 in Podobnik Alojzija, vstop
19. 12. 1995, oba Ljubljana-Polje, Novo Po-
lje, Cesta XVIII/4a, vložila po  750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Podobnik Anton, razrešen 19. 12. 1995
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktorica Podobnik
Alojzija, imenovana 19. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 454 Zaključna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 511 Posredništvo; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-46855

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03465 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AIRPASS, turistična agen-
cija, d.o.o., sedež: Vošnjakova 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26958/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5923719
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vojadinovič Miloš, razrešen 8. 7.
1996; družbenik Kuplenk Andrej, Ljublja-
na, Gorazdova 1, razrešen 8. 7. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-46858

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01519 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EURUS, računalniški inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kraška
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/23166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo
firme, odgovornosti ustanoviteljev, tipa za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5787033
Firma: EURUS Šodan 2 družbenika,

računalniški inženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EURUS Šodan 2 druž-

benika, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Nagode Maja, Ljubljana,

Kraška 15, izstop iz d.o.o. in vstop v d.n.o.
21. 3. 1995, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Šo-
dan Hrvoje, Zagreb, Goljak 61, izstop iz
d.o.o. in vstop v d.n.o. 21. 3. 1995, vložek
70.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šodan Hrvoje, razrešen 21. 3. 1995 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Nagode Maja, raz-
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rešena 21. 3. 1995 in imenovana za družbe-
nico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1996: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-46859

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01522 z dne 3. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ARMOBIL, podjetje za tr-
govino in storitve, Podgora 16, Stari trg,
sedež: Podgora 16, Stari trg, pod vložno
št. 1/22350/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, sedeža, odgovornosti
ustanoviteljev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5773547
Firma: ARMOBIL ULE & Co., trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ARMOBIL ULE &

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

odgovornostjo
Sedež: Stari trg, Podgora 34
Ustanovitelja: Ule Edvard in Ule Miro,

oba Grahovo, Goričice 7, izstopila iz d.o.o.
in vstopila v d.n.o. 29. 3. 1995, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3430 Proizvodnja delov in

dodatne opreme za motorna vozil in njihove
motorje; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem.

Rg-46860

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01545 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INCOMEDIS, podjetje za
trgovino, zastopanje, export, import,
d.o.o., ljubljana, sedež: Tkalska 31, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, od-
govornosti ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5393094
Firma: REBA IN PARTNER, podjetje

za trgovino, zastopanje, export, import,
d.n.o., Ljubljana, Tkalska 31

Skrajšana firma: REBA IN PARTNER,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Reba Branko, vložek 1,800
SIT in Reba Terezija, vložek 200 SIT, oba
Ljubljana, Tkalska 31, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 29. 3. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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 motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-

nimi deli in opremo; 505 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravilo izdelko 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); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-46865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01672 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ELM, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pokopališka 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24096/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5834228
Firma:  BEKTAŠEVIČ  IN  DRUŽAB-

NICA, Trgovsko podjetje, d.n.o., Ljub-
ljana, Pokopališka 10

Skrajšana  firma:  BEKTAŠEVIČ  IN
DRUŽABNICA, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 108.000 SIT
Ustanovitelja: Bektaševič Safet, Ljublja-

na, Društvena 26, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 31. 3. 1995, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Bektaševič Simka, Ljubljana, Društvena 26,
vstop 31. 3. 1995, vložek 8.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-46867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02974 z dne 12. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971381
Firma: DESIGN CENTER, družba za

trženje, zastopanje in posredovanje v do-
mači in mednarodni trgovini, izvoz in
uvoz, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  DESIGN  CENTER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Prisojna ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Turšič Milan, Lorger Tur-

šič Sonja in Turšič Tamara, vsi Ljubljana,
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Prisojna ulica 1, vstopili 30. 5. 1995, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turšič Tamara, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Turšič Milan, imenovan 30. 5. 1995, kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Lorger Turšič Sonja,
imenovana 30. 5. 1995, kot namestnica di-
rektorice zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi 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 trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 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); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-46874

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04206 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DIAMANT VARNOST,
Podjetje za varovanje in vzdrževanje ob-
jektov, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106,
sedež: Dunajska lo6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21293/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5887763
Firma: DIAMANT VARNOST, podjet-

je za varovanje in vzdrževanje objektov,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Železna cesta 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ogrin Vojko, Domžale,

Ljubljanska 88, vstop 7. 1. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leški Ogrin Živojka, Ljubljana, Puhova 2,
vstop 7. 1. 1993, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlja-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, 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.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic, mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja

usnjenih oblačil: 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higijenskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 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
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330
Proizvodnja jederskega goriva; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvod-
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nja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz ke-
ramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne karamike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zidakov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-

jev za druge posebne namene; 2960 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izolirnih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja ekumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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
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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; 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.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah, 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322

Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 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; 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
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi 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 mnanja; 7414
Podjetniško 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46875

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04300 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LEMAR, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Domžale, Mačkov-
ci 50, sedež: Mačkovci 50, Domžale, pod
vložno št. 1/19804/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5668441
Osnovni kapital: 2,751.000 SIT
Ustanovitelja: Marn Leopold, izstop 31.

7. 1995; Prusnik Ivan, Ljubljana Polje, Ka-
šeljska 27, vstop 31. 7. 1995, vložek
1,375.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marn Žabkar Darinka, Domžale, Mačkovci
50, vstop 31. 7. 1995, vložek 1,375.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marn Leopold, Domžale, Mačkovci 50,

razrešen 31. 7. 1995 in imenovan za zastop-
nika, ki zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Prusnik Ivan, imenovan 31. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46878

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07650 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa VOZAR, prevozne, grad-
bene in druge storitve, d.o.o., Rakek, se-
dež: Partizanska cesta 9, Rakek, pod vlož-
no št. 1/14345/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5557879
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Opeka Jože, Rakek, Parti-

zanska cesta 6, vstop 23. 12. 1991, vložek
78.948,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Maček Mirko, Cerknica, Bračičeva ulica 13,
vstop 23. 12. 1991, vložek 78.947,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Obreza Franči-
šek, Rakek, Vodovodna pot št. 45, vstop 23.
12. 1991, vložek 78.947,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zakrajšek Matija, Nova
vas, Hudi vrh 20, vstop 23. 12. 1991, vložek
78.947,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Modic Anton, Rakek, Vodovodna pot 53,
vstop 23. 12. 1991, vložek 78.947,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Urbas Franc,
Rakek, Unec 6c, vstop 23. 12. 1991, vložek
78.947,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Vincenc, Rakek, Unec št. 117, vstop
23. 12. 1991, vložek 78.947,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lužar Franci, Cerk-
nica, Gasparijeva ulica 6, vstop 23. 12. 1991,
vložek 78.947,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cvijić Stanislav, Rakek, Ljubljan-
ska cesta 20, vstop 23. 12. 1991, vložek
78.947,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ravšelj Matevž, Rakek, Stara cesta 20, vstop
23. 12. 1991, vložek 78.947,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Udovič Anton, Ra-
kek, Unec št. 84a, vstop 23. 12. 1991, vlo-
žek 78.947,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lekšan Slavko, Grahovo, Bloška Po-
lica 8, vstop 23. 12. 1991, vložek 78.947,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baraga
Viktor, Stari trg pri Ložu, Kozarišče 86,
vstop 23. 12. 1991, vložek 78.947,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zalar Janez, Ra-
kek, Stara cesta 11a, vstop 23. 12. 1991,
vložek 78.947,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Virant Jože, Stari trg pri Ložu, Ko-
zarišče 3, vstop 23. 12. 1991, vložek
78.947,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Puntar Janez, Cerknica, Cesta na Slivnico 2,
vstop 23. 12. 1991, vložek 78.947,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sušanj Milivoj,
Stari trg pri Ložu, Pudob 59, vstop 23. 12.
1991, vložek 78.947,30 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Beber Andrej, Rakek, Unec
110, vstop 23. 12. 1991, vložek 78.947,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rot Vladi-
mir, Grahovo, Bločice 13, vstop 23. 12.
1991, vložek 78.947,30 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štrukelj Branko, Cerknica,
Videm 4; Vukičevič Marko, Cerknica, Re-
parje 5; Škrlj Janez, Begunje, Begunje 65;
Oblak Jolanda, Cerknica, Turšičevo 10;
Kranjc Miro, Cerknica, Dolenje Jezero 47;
Mahne Boris, Cerknica, Videm 5; Rot La-
do, Grahovo, Bločice 3; Urbas Franc, Cerk-
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nica, Martinjak 21; Funda Franc, Grahovo,
Žerovnica 47; Obreza Franc ml., Logatec,
Laze 61a; Obreza Ernest, Logatec, Laze 61a;
Puntar Francelj, Rakek, Ivanje selo 42; Rot
Dušan, Nova vas, Benete 1; Zgonc Viktor,
Nova vas, Radlek 18; Zupančič Alojz, Bre-
zovica, Brezoviška c. 30; Ravšelj Anton,
Rakek, Stara cesta 20; Godeša Robert, Cerk-
nica, Kebetova 19; Milavec Jože, Begunje,
Bezuljak 18; Mulc Jože, Nova vas, Fara 1;
Kočevar Branko, Cerknica, Kamna Gorica
24, Šoštarič Darko, Cerknica, Martinjak;
Zgonc Viktor ml., Nova vas, Radlek 18;
Šauperl Maks, Stari trg pri Ložu, Cesta No-
tranjskega odreda 41; Avsec Alojz, Stari trg
pri Ložu, Rožnik 6; Urbas Janez, Cerknica,
Dolenja vas 24; Modic Janez, Grahovo, Lip-
senj 33; Đorđevič Slobodan, Rakek, Parti-
zanska 18a in Doles Franc, Rakek, Cesta v
Pretržje 5, vsi izstopili 10. 5. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-46880

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 94/18776 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa REPRO, Ljubljana, pod-
jetje za proizvodnjo, trženje in servisira-
nje računalniške in spremljajoče biro
opreme, d.o.o., sedež: Šmartinska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 23. 12. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5307651
Ustanovitelji: AVTOTEHNA, d.d., Ljub-

ljana, Slovenska cesta 54, vstop 6. 12. 1989,
vložek 15.332.280 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hrovat Miran, Ljubljana, Šmartin-
ska 109, vstop 6. 12. 1989, vložek
757.460,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jamnik Marjan, izstop 2. 8. 1994; Ada-
mič Tomaž, Ljubljana, Linhartova 10, vstop
7. 12. 1989, vložek 752.883,60 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mihelič Marko,
Ljubljana, Cesta v Šmartno 2, vstop 7. 12.
1989, vložek 503.448 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gruntar Činč Mojca, Ljubljana,
Podmilščakova 37a, vstop 22. 4. 1994, vlo-
žek 366.144 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Grimšič Franci, Ljubljana, Iška vas 86,
vstop 7. 12. 1989, vložek 256.300,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žabnikar Bo-
jan, Domžale, Ravnikarjeva 2, vstop 7. 12.
1989, vložek 256.300,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Seliškar Alenka, Ljubljana,
Žigonova 27, vstop 7. 12. 1989, vložek
256.300,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bastar Darinka, Ljubljana, Kranerjeva 1,
vstop 7. 12. 1989, vložek 256.300,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cvikl Urška,
Ljubljana Šentvid, Prušnikova 29, vstop 7.
12. 1989, vložek 256.300,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kuster Dušan, Višnja
Gora, Zgornja Draga 2, vstop 19. 2. 1991,
vložek 256.300,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Badge Bvba, Schilde, Belgium, Ga-
zelledreef 2, vstop 6. 12. 1989, vložek
3,432.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čelofiga Damjan, Mengeš, Pot na dobeno
5a, vstop 22. 4. 1994, vložek 100.689,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrhovnik
Gregor, Ljubljana, Ogrinčeva 11, vstop 22.
4. 1994, vložek 100.689,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, 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 računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-46881

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 94/18941 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa OLE, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska 73a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15973/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5624061
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT

Ustanovitelj: Borštnar Leopold, Ljublja-
na, Poklukarjeva 96, vstop 17. 11. 1993,
vložek 1,549.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava us-
nja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 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;
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;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravilo izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-46884

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 94/19478 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DINOL, podjetje za poslov-
ne storitve, kooperacijo in trgovino,
d.o.o., Matije Blejca 6, Kamnik, sedež:
Matije Blejca 6, Kamnik, pod vložno št.
1/12087/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841038
Osnovni kapital: 1,593.000 SIT
Ustanoviteljica: Hušić Franc, izstop 15.

12. 1994; Hušić Slavica, Kamnik, Matije
Blejca 6, vstop 15. 12. 1994, vložek
1,593.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hušić Franc, razrešen 15. 12. 1994;
direktorica Hušić Slavica, imenovana 15.
12. 1994 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
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Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 517 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6022 Storitve tak-
sistov; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 921 Filmska in video-
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost.

Rg-46891

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04707 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LIPA MILL COMMERCE,
d.o.o., podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino,  Ljubljana,  sedež:  Medvedova
28, Ljubljana, pod vložno št. 1/15303/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

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

tor Šrbec Tomislav, razrešen 6. 9. 1996;
prokurist Pantić Tošo, razrešen 6. 9. 1996;
direktor Sambolić Zlatko, Zagreb, Ostrogo-
vićeva br. 3/VI, imenovan 5. 9. 1996 zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Pe-
trovčič Marta, Vrhnika, Robova 4, imeno-
vana 5. 9. 1996.

Rg-46896

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04712 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GENEROUS, Podjetje za
trgovino, turizem, proizvodnjo in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gasilska 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26402/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5896061
Ustanovitelj: Hrovat Justi, izstop 26. 7.

1996; Dolinšek Marjan, izstop 26. 7. 1996;
Benčina Rado, Loški potok, Travnik 51,
vstop 26. 7. 1996, vložek 1,575.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinšek Marjan, razrešen 26. 7.
1996; zastopnica Hrovat Justi, razrešena 26.
7. 1996 kot namestnica direktorja; direktor
Benčina Rado, imenovan 26. 7. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-46900

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04739 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa IPKO, podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, Med-
vedova 28, sedež: Medvedova 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil generalnega direktorja, imenova-
nje prokurista in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5417163
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Skitek Dušan, Ljubljana, Komenskega
20, razrešen 13. 9. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki kot generalni direktor
zastopa družbo skupaj s prokuristom pri sle-
dečih poslih: nakupu, prodaji in leasingu
osnovnih sredstev, pri katerih skupna vred-
nost presega vsakokratno tolarsko protivred-
nost 1.000,00 (tisoč 00/100) NGL po sred-
njem tečaju Banke Slovenije; najemanju ali
dajanju posojil kateri koli družbi ali osebi;
poslih v zvezi z nepremičninami, vključno z
zakupom, nakupom ali prodajo nepremič-
nin; sklepanju pogodb o zaposlitvi za dolo-
čen ali nedoločen čas; pridobitvi, prodaji in
vsakem razpolaganju z deleži v drugih druž-
bah; vseh drugih poslih, ki presegajo dnev-
no poslovanje družbe pri poslih, katerih
vrednost presega vsakokratno tolarsko pro-
tivrednost 15.000,00 (petnajst tisoč 00/100)
NGL po srednjem tečaju Banke Slovenije;
prokurist Straathof Bernardus Carolus,
Benthuizen, Pr. Beatrixstraat 39, imenovan
13. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7482 Pa-
kiranje.

Rg-46902

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04900 z dne 9. 10. 1996 pri
subjektu vpisa STR, INC., NEW JERSEY,
PODRUŽNICA LJUBLJANA, sedež: Na-
zorjeva  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/28161/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5952522
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Markežič Viktor, razrešen 1. 10.
1996; direktor Križnar Vilko, Ljubljana, Bri-
lejeva 7, imenovan 1. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-46904

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04904 z dne 9. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28453/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5972043
Firma:  SADAR  IN  VUGA  ARHI-

TEKTI, projektiranje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  SADAR  IN  VUGA

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gradaška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sadar Jurij, Ljubljana,

Medvedova cesta 19, vstop 17. 9. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vuga Boštjan, Solkan, Soška cesta 24a,
vstop 17. 9. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sadar Jurij, imenovan 17. 9. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Vuga
Boštjan, imenovan 17. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
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; 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.; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnosti glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-46905

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04906 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/28456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5966566
Firma:  IMPEX  DEKORATIVNA,

Družba za trgovino, zastopanje, svetova-
nje in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  IMPEX  DEKORA-
TIVNA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 57
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
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Ustanovitelja: Vardijan Rudolf, Ljublja-
na, Tomažičeva ulica 36, vstop 11. 9. 1996,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gittel Albert, Altenkunstadt, Baiedorf
- D, vstop 11. 9. 1996, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vardijan Rudolf, imenovan 11. 9.
1996, mora pridobiti soglasje družbenika
Alberta Gittla za vse posle, ki presegajo
znesek 20.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju DEM Banke Sloveni-
je na dan soglasja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
1711 Priprava in predelava vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mikan-
ke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava
in predelava česanke iz vlaken volnenega
tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lane-
nega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne
svile ter sukanje in teksturiranje sintetičnie
ali umetne filamentne preje; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne
preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3611
Proizvodnja 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.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4532 Izolacijska
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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 teka-
tila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-

no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-46906

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04926 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ICEC HOLDING, svetova-
nje, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28385/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5971101
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist dr. Siegfrid Meysel, A 8621 Street,
St. Ilgen 92, imenovan 26. 9. 1996.

Rg-46907

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04933 z dne 4. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5966604
Firma: INŠTITUT REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
Skrajšana firma: IRSSV
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Rimska 8
Ustanovitelj: Republika Slovenija, ust.

previce izvršuje Vlada RS, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 30. 8. 1996, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mandič Srna, Ljubljana, Na Stolbi
7, imenovan 30. 8. 1996, kot vršilec dolžno-
sti direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 80422 Drugo izobraževanje; 8532 Izva-
janje socilnovarstvenih programov in stori-
tev.

Rg-46910

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04463 z dne 26. 9. 1996 pod

št. vložka 1/28387/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. in predlo-
žitev zapisnika skupščine z dne 27. 8. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Firma: KOMPAS SKLAD 3, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: KOMPAS SKLAD 3,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 1.500,000.000 SIT
Ustanovitelj: DIVIDA, upravljanje in-

vesticijskih skladov, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Igor Lah, Ljubljana, Linhartova 62,
imenovan 27. 8. 1996, potrebuje predhodno
soglasje nadzornega sveta za sklenitev po-
godb, za katere je tako določeno s poslov-
nim načrtom družbe, za najemanje in daja-
nje posojil izven meje, določene s poslov-
nim načrtom, za pogodbe o prenosu oprav-
ljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanje poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi, za izplačilo predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Šifrer Darko,
Cvikl Matej in Smrekar Boštjan, vsi vstopili
27. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-46911

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04484 z dne 26. 9. 1996 pri
dubjektu  vpisa  KEMIČNA  TOVARNA
MOSTE, d.d., Ljubljana, Ob železnici 14,
sedež:  Ob  železnici  14,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/01551/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta, spreje-
to na skupščini družbe dne 21. 6. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5132622

Rg-46912

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skelpom
Srg št. 96/04502 z dne 26. 9. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  CANKARJEVA  KNJIŽNICA
VRHNIKA, p.o., Tržaška cesta 9, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/00869/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5052394
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Iskrednovič Marija, razrešena 31.
8. 1996, kot vodja knjižnice; direktorica
Voljč Ivanka, Vrhnika, Verd 185, imenova-
na 1. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46913

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skel-
pom Srg št. 96/04524 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DEXUS, inženiring, finanč-
no svetovanje in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Poljanska cesta 6, sedež: Poljanska
cesta  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09681/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5440599
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
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Ustanovitelji: Venko Slavka, Ljubljana,
Jakševa ulica 39, vstop 12. 12. 1990, vložek
659.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štruc Helena, Ljubljana, Povšetova ulica 91,
vstop 12. 12. 1990, vložek 243.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štruc Milan,
Ljubljana, Jakčeva ulica 39, vstop 27. 7.
1994, vložek 659.700 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 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; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-46914

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04535 z dne 23. 9. 1996
pri  subjektu  vpisa  ŠPORTNI  CENTER
LINDEN BTC, družba za šport in rekrea-

cijo, d.o.o., Ljubljana, Letališka 3, sedež:
Letališka  3,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12842/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5502187
Ustanovitelj: TONIC, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Letališka 3, vstop 12. 8.
1996, vložek 11,222.310 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Trgovsko podjetje Linden,
d.o.o., Ljubljana, Bezenškova 14, izstop 12.
8. 1996.

Rg-46915

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04538 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa Zasavske lekarne Trbovlje,
p.o.,  Rudarska  cesta  12,  Trbovlje,  pod
vložno št. 1/13226/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5108764
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Beravs Milena, dipl. ing. ph., Tr-
bovlje, Trg svobode 30, imenovana 1. 8.
1996, zastopa brez omejitev, razen pri skle-
panju pogodb o prometu z nepremičninami,
kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.

Rg-46918

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03462 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  SPREDNJA  ŠOLA  ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUB-
LJANI, Ljubljana, Preglov trg 9, sedež:
Preglov trg 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/00798/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št. 5084890
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kamnikar Janja, razrešena 30. 6.
1996, kot ravnateljica; zastopnik Župančič
Slavko, Ljubljana, Jakčeva 5, imenovan 1.
7. 1996, kot ravnatelj zastopa brez omeji-
tev.

Rg-46922

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03741 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KOTORNA, družba za tr-
govino na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Štihova 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/26489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5903416
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zidarič Boris, Opčine, Via

del Bianco Spino 26, vstop 19. 5. 1995,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kodre Marij, Ljubljana, Štihova 16,
vstop 19. 5. 1995, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46923

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03742 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EL STAR, trgovina, export-
import, inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Parmova 53, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene po-
godbe s temile podatki:
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Matična št.: 5760488
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z

dne 2. 7. 1996.

Rg-46924

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03743 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SENICA, servis, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Beričevo 17, Beriče-
vo, sedež: Beričevo 17, Beričevo, pod vlož-
no št. 1/14885/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe,
ki je bila sprejeta dne 2. 7. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5622719
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 6022 Storitve taksistov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-46927

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03754 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa SWTOOLS, proizvodnja spe-
cializiranih računalniških aplikacij, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Linhartova 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19792/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694850
Sedež: Ljubljana, Savska 3
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:

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; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih 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; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 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; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 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);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-46929

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03764 z dne 22. 10. 1996
pri subjektu vpisa FAMM Commerce, tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Vr-
hovci, c. XVII/32, Ljubljana, sedež: Vr-
hovci, c. XVII/32, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687772
Ustanovitelj: Cerk Marinka, izstop 8. 7.

1996; Debevec Janez, Ljubljana, Vrhovci,
C. XVII/32, vstop 8. 7. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 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; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posreedništvo 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; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
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Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-46931

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03771 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KIR, d.o.o., podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, storitve in zunanjo
trgovino, Ljubljana, sedež: Grablovičeva
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/07195/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391881
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti;7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46938

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04139 z dne 12. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5959802
Firma: LAPOS, Svetovanje, izobraže-

vanje in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: LAPOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta

IX/21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ševerkar David, Ljublja-

na, Črtomirova 24, vstop 30. 7. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hartman Gregor, Notranje Gorice, Na
Brce 15, vstop 30. 7. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje. direk-
tor Ševerkar David, imenovan 30. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Hart-
man Gregor, imenovan 30. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje

videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4521 Splošna grad-
bena dela; 454 Zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52473 Dejavnost papirnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 726 Druge računalniške dejavno-
sti; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 804 Izbraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 921 Filnska in video-
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46944

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02722 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WURTH, trgovina z mon-
tažno opremo, d.o.o., Ljubljana, Sloveni-
ja, sedež: Plemljeva 86, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5654025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Mihael Pavel, razrešen 30. 4.
1996; direktor Šteblaj Matjaž, Ljubljana,
Merčnikova ulica 4, imenovan 1. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46948

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03208 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SPA TRADE, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ulica Gubčeve brigade 49, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22084/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5749034
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Radojičić Stanislava, vstop

19. 3. 1993; Radojičić Predrag in Radojičić
Aleksandar, vstopila 17. 6. 1996, vsi Ljub-
ljana, Ul. Gubčeve brigade 49, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Radojičić Stanislava, razrešena 17.
6. 1996; direktor Radojičić Predrag, imeno-
van 17. 6. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelavnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 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; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo, pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 drobnno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 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; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s

turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, 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 računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-46950

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03770 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KIR, d.o.o., podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, storitve in zunanjo
trgovino, Ljubljana, ORTO dnevni bar -
nočni klub Ljubljana, sedež: Grabloviče-
va 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/07195/01
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5847257
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Rg-46951

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03371 z dne 26. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa TOSAMA, Tovarna sanitetnega
materiala,  d.d.,  sedež:  Šaranovičeva  35,
Vir, Domžale, pod vložno št. 1/00750/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov, članov nadzornega sve-
ta in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033195
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Gornik Franc, Ljubljana, Vojkova
cesta 77, razrešen 1. 7. 1996; član uprave
Peterlin Franc, Domžale, Aškerčeva 8, raz-
rešen 1. 7. 1996; član uprave Leskovec Ja-
nez, Domžale, Hubadova 1, Vir, razrešen
1. 7. 1996; član uprave Anžin Franc, Dom-
žale, Jelovškova 14, Sp. Jarše, razrešen 1. 7.
1996; članica uprave Resnik Olga, Kamnik,
Maistrova 32, razrešena 1. 7. 1996; zastop-
nik Velkavrh Janko, Domžale, Vir, Gubče-
va 3, razrešen 1. 7. 1996 in imenovan za
člana uprave, ki kot predsednik uprave za-
stopa družbo brez omejitev; član uprave
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Mlakar Marjan, Domžale, Miklošičeva 2/c,
razrešen 1. 7. 1996 kot predsednik uprave
in imenovan za namestnika predsednika
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorenc Vojko,
Cerar Franc, Peterka Marjan, Osolin Dušan,
Koman Marija in Kralj Janez, vsi izstopili
20. 6. 1996; Ambrož Roman, Gorjup Mile-
na, Kuntarič Tomaž, Osole Marjan, Merlin
Danijela in Novak Franc, vsi vstopili 20. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-46952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05396 z dne 25. 10. 1996
pri subjektu vpisa FAMM Commerce, tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Vr-
hovci, c. XVII/32, Ljubljana, sedež: Vr-
hovci, c. XVII/32, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5687772
Firma: FAMM COMMERCE, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Ljubljana

Rg-46956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12761 z dne 26. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa CEH CONSULTING, d.o.o., Pod-
jetje za računalniški inženiring in trgovi-
no, sedež: Novo Polje c. I/11, Ljubljana
Polje, pod vložno št. 1/09116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme
in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5427282
Firma: PODLIPNIK & Co. podjetje za

računalniški inženiring in trgovino, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: PODLIPNIK & CO.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Podlipnik Tomaž, Ljub-

ljana-Polje, Novo Polje, cesta I/11, izstop iz
d.o.o. in vstop v d.n.o. 21. 6. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Dežman Borut, Ljubljana,
Ulica Iga Grudna 9, vstop 21. 6. 1994, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Podlipnik Tomaž, razrešen 21. 6. 1994
in imenovan za družbenika; družbenik Dež-
man Borut, imenovan 21. 6. 1994.

Rg-46964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19694 z dne 28. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa N-HOMAN, Podjetje za uvoz in
izvoz, d.o.o., Grablovičeva 28, Ljubljana,
sedež: Kongresni trg 17, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08146/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5419425
Firma: N-HOMAN, Podjetje za uvoz in

izvoz, d.o.o., Kongresni trg 17, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,648.075 SIT
Ustanoviteljica: Homan Nevenka, Ljub-

ljana, Grablovičeva 28, vstop 26. 6. 1990,
vložek 1.648.075 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-46965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05567 z dne 26. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa BREST - INSE, d.o.o., Cerknica,
industrijski servis, sedež: Cesta 4. maja
18, Cerknica, pod vložno št. 1/08368/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, deležev in ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5411670
Firma: INSE, d.o.o., industrijski ser-

vis, Cerknica
Skrajšana firma: INSE, d.o.o., Cerknica
Ustanovitelji: BREST, podjetje za pro-

izvodnjo in promet blaga, d.o.o., Cerknica,
v stečaju, izstop 24. 1. 1995; Malnar Cveto,
Grahovo, Gragovo 74, vstop 5. 9. 1990, vlo-
žek 2,973.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jenček Miroslav, Grahovo, Grahovo
54, vstop 5. 9. 1990, vložek 2.973.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štritof Janko,
Cerknica, Primšarjeva 13, vstop 24. 1. 1995,
vložek 660.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-46971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02883 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SINCHRO, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Kamnik, sedež: Streliška 2a,
Kamnik, pod vložno št. 1/11509/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5942594
Firma: SINCHRO, Podjetje za finanč-

ne in poslovne storitve, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Šutna 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cibic Jurij, Ljubljana,

Viška 49c, vstop 16. 4. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pintar Marija, Škofja Loka, Sv. Duh 134,
vstop 16. 4. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kolarič Andrej,
izstop 16. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cibic Jurij, imenovan 16. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ko-
larič Andrej, razrešen 16. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 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; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-

čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-46972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02914 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  FOTOSVET,  Trgovsko
podjetje uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Letališka 33, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5572339
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelj:  AUTRACO  HOLDING,

G.m.b.H., Avstrija, Griesfeldstrase, vstop 5.
2. 1992, vložek 7.500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čebašek Zvonko, razrešen 31. 5.
1996; direktor Jankovski Jane, Ljubljana,
Maroltova ulica 16, imenovan 1. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02921 z dne 28. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950830
Firma: VITA COMMERCE, trgovina

na malo in veliko, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VITA COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šmid Volk Vanja, Volk

Vojteh, Vol Anda, Volk Marko, vsi Ljublja-
na, Cesta na Laze 18, vstopili 3. 6. 1996,
vložili vsak po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektorica Šmid Volk Vanja, imenovana 3. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
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in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 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 mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, 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; 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
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne

dejavnosti.

Rg-46995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15764 z dne 8. 10. 1996
pri subjektu vpisa SLUŠNI APARATI -
WIDEX, d.o.o., izdelava, vzdrževanje in
distribucija slušnih aparatov, sedež:
Resljeva  32,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deležev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5279062
Ustanovitelja: WIDEX APS, Vaerloese,

Danska, Ny Vestergaardsvej 25, vstop
22. 6. 1990, vložek 13,540.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Novak Milena, Ljub-
ljana, Vojkova 77, vstop 22. 6. 1990, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-46999

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00759 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  LESNINA  MIZARSTVO
GROSUPLJE, podjetje za izdelavo no-
tranje opreme, p.o., sedež: Cesta na Krko
38, Grosuplje, pod vložno št. 1/03439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-

mile podatki:
Matična št.: 5025737
Firma:  MIZARSTVO  GROSUPLJE,

Družba za izdelavo notranje opreme, d.d.
Skrajšana firma: MIZARSTVO GRO-

SUPLJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 194,950.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 6.

12. 1994, vložek 19,495.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 6. 12.
1994, vložek 34,923.000 SIT, odgovornost:

ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 6. 12. 1994, vložek
38,990.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 6. 12.
1994, vložili 37,274.000 SIT, odgovornost:

ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 6. 12. 1994, vložili 35,034.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad za
razvoj, d.d. (iz naslova preostalega notranje-
ga odkupa), Ljubljana, Kotnikova 28, vstop

6. 12. 1994, vložek 29,234.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kastelic Marjan, Grosuplje, Pod gozdom
cesta IV št. 8, razrešen 6. 12. 1994 in ponov-

no imenovan za direktorja, ki zastopa kot
uprava. Za sklepanje pogodb o prodaji in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4422 Št. 58 – 25. IX. 1997

nakupu, oddaji v najem ali zakup, o najemu,
zakupu ali leasingu in za zastavitev sredstev,
katerih vrednost presega 20 % (dvajset od-
stotkov) osnovnega kapitala ter  za sklepanje
pogodb o najemu kredita ali dajanju kredita,
katerega glavnica presega 20 % (dvajset od-
stotkov) osnovnega kapitala in za sklepanje
pravnih poslov izven rednega in običajnega
poslovanja podjetja , mora imeti predhodno
soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Dolničar Mar-
jan, Perko Srečko, Strmole Miran, Štrus Jo-
že in Zajc Alojz, vsi vstopili 6. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 oblaganje tal in
sten; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00186/00484 - 1996/TJ z dne 10. 7. 1996.

Rg-47012

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04293 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTROVOD TRADE,
d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje
Ljubljana,  sedež:  Devova  5,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/12999/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5505003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grohar Marko, razrešen 7. 7. 1996;
zastopnica Knap Marija, Brezovica, Vnanje
gorice, Podpeška cesta 114, zastopa družbo
kot v.d. direktorice. Soglasje upravnega od-
bora in nadzornega odbora je potrebno za:
investicijska vlaganja nad 50% kapitalne
vrednosti družbe, kreditne in posojilne po-
godbe nad 50% kapitalne vrednosti  družbe,
odločitve o vlaganjih v druga podjetja in
sprejem tujih vlaganj v družbo, sklepanje
pogodb in pravno zavezovanje družbe nad
25% kapitalne vrednosti družbe.

Rg-47013

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04443 z dne 25. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa CONSTANTIA, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, cesta
III/18, sedež: Rožna dolina, cesta III/18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20301/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in naslova ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5673674
Firma: CONSTANTIA, d.o.o., revizij-

ska družba

Skrajšana firma: CONSTANTIA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Vilharjeva 27
Ustanovitelj: Martinovič Dragan, Ljub-

ljana, Črtomirova ulica 16, vstop 1. 1. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinovič Dragan, imenovan 1. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05360 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MAGER, trgovina, pro-
izvodnja, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Pot na goro 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5926556
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 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; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-47222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13681 z dne 29. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa INP, podjetje za inženiring, nad-
zor in projektiranje, d.o.o., Mengeš, Tr-
zin, Prešernova 54, sedež: Prešernova 54,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/04607/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5333083
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Bregar Marko, Mengeš,

Prešernova 54, Trzin, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1,514.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-47223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16124 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PRONOVA, proizvodnja in
prodaja prehrambenih izdelkov, d.o.o.,
Podpeč, Pod skalo 9, Gabrovka, sedež:
Podpeč, Pod skalo 9, Gabrovka, pod vlož-
no št. 1/24800/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5811805
Firma: PRONOVA, proizvodnja in pro-

daja prehrambenih izdelkov, d.o.o., Pod-
peč, Pod skalo 9, Gabrovka

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klun Marija, Gabrovka,

Pod skalo 9, Podpeč, vstop 9. 7. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-47227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17975 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ARMANDO, d.o.o., zaseb-
no podjetje za trgovino na debelo in drob-
no, Trbovlje, Opekarna 18, sedež: Ope-
karna 18, Trbovlje, pod vložno št.
1/09179/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanovitelja, za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5430747
Firma: ARMANDO, Koritnik & Co.,

trgovina in storitve, d.n.o., Trbovlje, Ope-
karna 18

Skrajšana firma: ARMANDO, Koritnik
& Co, d.n.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejene
odgovornosti

Ustanovitelja: Koritnik Arman, Trbov-
lje, Opekarna 18, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 20. 5. 1994, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Koritnik Rozi, Trbovlje, Opekarna 18, vstop
20. 5. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Koritnik Arman, razrešen 20. 5. 1994 in
imenovan za družbenika; družbenica Korit-
nik Rozi, imenovana 20. 5. 1994, zastopa
družbo kot poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za morebitna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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-
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.n.o. vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/17975 dne 28. 8. 1996.

Rg-47230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18892 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28290/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5885728
Firma: JADRAN, d.d., TMN, Zagreb,

Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Streliška 12a
Ustanovitelji: JADRAN, d.d., Tvornica

metalnog namještaja, Zagreb, K-Tomislava
11, vstop 15. 12. 1994.

Oseba, poblaščena za zastopanje: Kraše-
vec Marjan, Ljubljana, Slomškova 13, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-47233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19600 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa APOLONIA, podjetje za
svetovanje v zdravstvu in zobozdravstvu,
d.o.o., Titova 260a, Ljubljana, sedež: Ti-
tova 260a, Ljubljana, pod vložno št.
1/02552/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti, firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294045

Firma: APOLONIA, podjetje za sveto-
vanje v zdravstvu in zobozdravstvu,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slomškova 37
Osnovni kapital: 3,197.000 SIT
Ustanovitelja: Marion Ljubo, Ljubljana,

Hošiminhova 9, vstop 14. 11. 1989, vložek
2,877.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sikst Marion, Ljubljana, Miličinskega 24,
vstop 14. 11. 1989, vložek 319.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost.

Rg-47249

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00318 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa JAKOPIČ, trgovsko pod-
jetje, Abramova 22, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Abramova 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža,
uskladitev dejavnosti, tipa zastopnika ter
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5816173
Firma: JAKOPIČ, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JAKOPIČ, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Stari trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakopič Samo in Jakopič

Suzana, oba Ljubljana, Zvezda 4, vstop 25.
4. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jakopič Samo, razrešen 17. 1. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
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vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, 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 porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-

vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 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; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71100
Dajanje svtomobilov v najem; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov.

Rg-47250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00320 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FATTORI, založniško, gra-
fično in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tabor 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03215/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5314852
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13

Rg-47263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00511 z dne 26. 8. 1996 pri

subjektu vpisa K-ING., inženiring in mon-
taža, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
211, Ljubljana, pod vložno št. 1/25619/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5847761
Firma: K-ING, inženiring in montaža,

d.o.o., Tržaška 211, Ljubljana
Ustanovitelja: Kastelic Jože, Ljubljana,

Tržaška 211, vstop 20. 4. 1994, vložek
740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mujić Ibrahim, G. Orahovica, Gračanica,
vstop 29. 11. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslova-
nje 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 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47266

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00551 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa Slovenski inštitut za mana-
gement, Podjetje za gospodarsko sveto-
vanje Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska
122, Ljubljana, pod vložno št. 1/15918/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5573076
Ustanovitelj: Kocbek Marijan, izstop

28. 12. 1995; Tičar Bojan, izstop 28. 12.
1995; Bohinc Rado, izstop 28. 12. 1995;
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NEF d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
28. 12. 1995, vložek 3,556.226,90 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-47267

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00569 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO GORJUP IN
OSTALI, Grafično in industrijsko obli-
kovanje, d.n.o., Ljubljana, Rožna dolina,
c. XV št. 32, sedež: Rožna dolina, c. XV št.
32, Ljubljana, pod vložno št. 1/25282/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in uskladitev dejav-

nosti s temile podatki:
Matična št.: 5839181
Firma: STUDIO GORJUP IN OSTALI,

Grafično in industrijsko oblikovanje,
d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Mivka 21
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;

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 Foto-

grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47271

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/00704 z dne 27. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa MAJOMA - Josip MATEŠIČ &
Partner, Podjetje za projektiranje, inženi-
ring, storitve in trgovino, d.n.o., Ulica bra-
tov Učakar 102, Ljubljana, sedež: Ulica
bratov Učakar 102, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5420555
Firma: MAJOMA - Josip MATEŠIČ &

Partner, Urbanizem, arhitektura, sveto-
valni inženiring, d.n.o., Ulica bratov Uča-
kar 102, Ljubljana.

Rg-47286

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02871 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AS DOMŽALE - BUS, pro-
izvodnja in remont avtobusov, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 1, Domžale,
pod vložno št. 1/20686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5704065
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žnidar Anton, Radomlje, Levstikova
5, razrešen 1. 7. 1995; direktor Novak Ka-
rel, Mengeš, Levčeva 15, imenovan 15. 12.

1995, začasna uprava - direktor družbo za-
stopa začasno do izteka mandata oz. do kon-

tituiranja novih organov po registraciji, brez
omejitev.

Rg-47291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03426 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa NTM, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Petkovškovo na-
brežje 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/23953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5825156
Sedež: Ljubljana, Vodnikova c. 240
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Grgič Franc, razrešen 10. 5. 1996;
prokurist Prašnikar Gregor, Ljubljana, Mar-
tina Krpana 30, imenovan 10. 5. 1996.

Rg-47322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04038 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa OPOJ-S, podjetje za pro-
izvodnjo brezalkoholnih pijač, d.o.o., Stri-
tarjeva ul. 30, Domžale, sedež: Stritarje-
va  ulica  30,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/16871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5876117
Ustanovitelj: Bogataj Robert, izstop 26.

7. 1996; Robežnik Uroš, izstop 26. 7. 1996;
Lah Tomaž, izstop 26. 7. 1996; Drolc Franc,
Domžale, Stritarjeva ul. 30, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,608.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Drolc Franc, razrešen 26. 7. 1996
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Lah Tomaž, razrešen 26. 7. 1996.

Rg-47341

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04082 z dne 26. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28275/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5959551
Firma: BIOTECH INTERNATIONAL,

trgovina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BIOTECH INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: Medvode, Škofjeloška 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: TECHNOCO Handels-und

Beratungs- gesellschaft m.b.H., St. Valen-
tin/No, Westbahnstrase 46-48, vstop 31. 7.
1996, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Barovič Rado, Ljubljana, Ulica
bratov Knapič 2, vstop 31. 7. 1996, vložek
367.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peternel Janez, Medvode, Škofjeloška 27,
vstop 31. 7. 1996, vložek 367.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Peternel Janez, imenovan 31. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen za na-
kup, prodajo in oddajo nepremičnin v na-

jem, za kar potrebuje sklep skupščine; za-
stopnik Barovič Rado, imenovan 31. 7.
1996, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev, razen za nakup, prodajo
in oddajo nepremičnin v najem, za kar po-
trebuje sklep skuščine.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2121 Proizvod-

nja valovitega papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže; 2125 Proivod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-

gih organskih osnovnih kemikalij; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5113 Posred-

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,

usnjem; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo

z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi

nepremičninami; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje d.n.

Rg-47354

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04378 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ZLATARSTVO MOČNIK,
d.o.o.,  sedež:  Miklošičeva  2,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/28195/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s

temile podatki:
Matična št.: 5951062
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 2741

Proizvodnja plemenitih kovin; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3663 Proizvodnja

drugih izdelkov, d.n.; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing);

7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijskle dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-

nje in tehnično svetovanje; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4426 Št. 58 – 25. IX. 1997

Rg 43046

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01831 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa DINOS, podjetje za reciklažo suro-
vin, d.d., Ljubljana, sedež: Šlandrova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11471/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5464331
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rebrača Stanko, razrešen 31. 3. 1996;
zastopnik Tkalec Ivan, Radomlje, Tovar-
niška 45, imenovan 1. 4. 1996, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg 43047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01787 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa POČIVAVŠEK & Co., Podjetje za
trgovino in proizvodnjo, d.n.o., Tržaška
132, Ljubljana, sedež: Tržaška 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19190/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5631335
Firma: POČIVAVŠEK & Co., podjetje

za trgovino, proizvodnjo in poslovno sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: POČIVAVŠEK & Co.,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlica Tomaž, izstop 29.

3. 1996; Počivavšek Tadej, Ljubljana, Meli-
kova 94, vstop 29. 3. 1996, vložek 544.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Počivav-
šek Matej, Ljubljana, Melikova 94, vstop
14. 2. 1995, vložek 1,056.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Počivavšek Tadej, imenovan 29. 3.
1996, kot izvršilni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996: 012
Živinoreja; 0121 Reja govedi; 156 Mli-
narstvo, proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 15610 Mlinarstvo; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 221 Založništvo;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg 43048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01776 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  PODJETJE  ZA  UREJANJE HU-
DOURNIKOV, p.o., Ljubljana, Hajdri-
hova 28, sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5142369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Beden Danilo, razrešen 9. 4. 1996;
zastopnik Horvat Aleš, Ljubljana, Jamova
50, razrešen 9. 4. 1996 kot pomočnik direk-
torja za projektivo in razvoj ter imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg 43051

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01760 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, OBMOČNA ENOTA LJUB-
LJANA,  sedež:  Miklošičeva  24,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19081/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554195001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kravanja Boris, razrešen 14. 2. 1996;
direktor Petrovič Mihael, Kočevje, Koclje-
va 8, imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo
v pravnem prometu v okviru sredstev, opre-
deljenih s finančnim načrtom zavoda.

Rg 43053

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01706 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SANOLABOR, podjetje za prodajo
medicinskih laboratorijskih in zoboz-
dravstvenih aparatov, instrumentov,
zdravil in opreme, d.d., sedež: Leskoško-
va  4,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00291/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5000823
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Sever Vladimir, Ljubljana, Marije
Hvaličeve 19, imenovan 1. 4. 1996.

Rg 43054

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01586 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa METALKA ZASTOPSTVA HOL-
DING, Podjetje za upravljanje, zastopa-
nje in storitve, d.d., sedež: Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02358/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine z dne 7. 3. 1996
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5111145.

Rg 43055

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01535 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE – BUS, proizvodnja
in remont avtobusov, d.o.o., Domžale, se-
dež: Ljubljanska 1, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/20686/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5704065
Osnovni kapital: 58,750.000 SIT
Ustanovitelji: Dokl Rudolf, izstop 3. 11.

1994; AS Domžale, p.o., izstop 3. 11. 1994;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 15. 12. 1995, vložek
5,870,00 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15, vstop 15. 12. 1995, vložek 5,870.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 15. 12. 1995, vložek 28,540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Benkovič Ivan,
Domžale, Mačkovci 55, vstop 15. 12. 1995,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bizjak Vinko, Domžale, Steletova ul.
3, vstop 15. 12. 1995, vložek 260.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Burger Janez,
Mengeš, Za hribom 11, vstop 15. 12. 1995,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Capuder Dušan, Lukovica, Vrba 13,
vstop 15. 12. 1995, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cerar Martin,
Moravče, Imenje 10a, vstop 15. 12. 1995,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cvahte Janez, Ljubljana, Vrhovčeva
ul. 6a, vstop 15. 12. 1995, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek
Olga, Stahovica, Kališe 14a, vstop 15. 12.
1995, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Eremita Božo, Kamnik, Ljub-
ljanska 1c, vstop 15. 12. 1995, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Črnič Marjan, Ljubljana Črnuče, Dunajska
c. 376, vstop 15. 12. 1995, vložek 370.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hančič Ka-
rolina, Domžale, Vir, Šubičeva 6, vstop 15.
12. 1995, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hribar Jože, Mengeš,
Slomškova 1, vstop 15. 12. 1995, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrovat Ivan, Dob, Kidričeva 11a, vstop 15.
12. 1995, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jereb Matija, Kamnik, Kam-
niška 66, vstop 15. 12. 1995, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jereb An-
ton, Kamnik, Kamniška 66, vstop 15. 12.
1995, vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne
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odgovarja; Jaklič Matjaž, Domžale, Valva-
zorjeva ul. 16, vstop 15. 12. 1995, vložek
370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keržan Dušan, Dob, Prešernova 34, vstop
15. 12. 1995, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klemen Franc, Mengeš,
Zadružniška ul. 30, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Klopčič Jože, Moravče, Pogled 4, vstop
15. 12. 1995, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klopčič Marija, Dom-
žale, Ihanska c. 7, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Košir Stanislav, Domžale, Urha Stenov-
ca 5, vstop 15. 12. 1995, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koprivni-
kar Anica, Domžale, Miklošičeva ul. 15,
vstop 15. 12. 1995, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kravanja Mat-
jaž, Mengeš, Topole 45, vstop 15. 12. 1995,
vložek 140.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kvas Karol, Domžale, Breznikova c.
35, vstop 15. 12. 1995, vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Letnar Milan,
Komenda, Suhadole 44, vstop 15. 12. 1995,
vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Letnar Roman, Komenda, Suhadole
44, vstop 15. 12. 1995, vložek 370.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Moneta Sašo,
Mengeš, Erjavčeva ul. 1, vstop 15. 12. 1995,
vložek 410.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mrgole Rado, Kamnik, Koroška c. 4,
vstop 15. 12. 1995, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Nahtigal Klara,
Domžale, Selo pri Ihanu 11, vstop 15. 12.
1995, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nahtigal Srečo, Domžale, Selo
pri Ihanu 11, vstop 15. 12. 1995, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Eva, Mengeš, Levčeva ul. 15, vstop
15. 12. 1995, vložek 870.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Novak Karel, Mengeš,
Levčeva ul. 15, vstop 15. 12. 1995, vložek
870.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pesan Franc, Domžale, Miševa ul. 5, vstop
15. 12. 1995, vložek 320.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pestotnik Janko, Men-
geš, Cankarjeva ul. 15, vstop 15. 12. 1995,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plevel Edvard, Komenda, Mlaka 40,
vstop 15. 12. 1995, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podboršek Ja-
nez, Radomlje, Škrjančevo 18, vstop 15. 12.
1995, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Popovič Majda, Domžale, Pot za
Bistrico 11, vstop 15. 12. 1995, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Predalič Stanislav, Ljubljana, Topniška 70,
vstop 15. 12. 1995, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ravnikar Du-
šan, Dob, Krtina 95a, vstop 15. 12. 1995,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šimec Marta, Kamnik, Črnuška 9,
vstop 15. 12. 1995, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šinkovec Peter,
Moravče, Cesta na Grmače 10, vstop 15.
12. 1995, vložek 410.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Škrlep Dane, Lukovica, Pre-
voje pri Šentvidu 43, vstop 15. 12. 1995,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šorn Milan, Kamnik, Zupančičeva ul.
1, vstop 15. 12. 1995, vložek 410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štiftar Jože,
Dob, Pešernova 7, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Tošič Marija, Domžale, Študijanska c. 54a,
vstop 15. 12. 1995, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tratnik Sandi,
Domžale, Zoranina ul. 5, vstop 15. 12. 1995,
vložek 410.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Veber Ivica, Lukovica, Vrba 10, vstop
15. 12. 1995, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vesel Stanislav, Morav-
če, Češnjice pri Moravčah, vstop 15. 12.
1995, vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vindiš Stanko, Ljubljana Črnu-
če, Ježa 24, vstop 15. 12. 1995, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrenjak Jernej, Domžale, Količevo 1, vstop
15. 12. 1995, vložek 90.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zajc Darko, Moravče,
Zg. Javorišica 19, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zalokar Aleksander, Domžale, Bukov-
čeva ul. 4, vstop 15. 12. 1995, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zore Janez, Kamnik, Srednja vas 3a, vstop
15. 12. 1995, vložek 370.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zupančič Marija, Dom-
žale, Simona Jenka 13b, vstop 15. 12. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zupančič Stanislav, Zagorje ob Savi,
Fakinova 3, vstop 15. 12. 1995, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Saša, Mengeš, Levčeva 15, vstop 15.
12. 1995, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Anžlin Danijel, Dob, Prešer-
nova 17a, vstop 15. 12. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Likovič Milena, Mengeš, Jenčeva 10, vstop
15. 12. 1995, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Karel, razrešen 15. 12. 1995.

Člani nadzornega sveta: Vavpetič Vladi-
mir, Kovačič Vldimir, Pestotnik Janko, Po-
povič Majda in Tratnik Sandi, vsi izstopili
15. 12. 1995 ter Pestotnik Janko, Tratnik
Sandi in Popovič Majda, vstopili 15. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 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; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve

menz; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 5. 1996:
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9000 Storitve jav-
ne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg 43056

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01528 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa
AUTO HOBI, podjetje za trgovino in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Merč-
nikova 3a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17791/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5624088
Osnovni kapital: 1,620.600 SIT
Ustanovitelj: Cirman Danijel, Ljubljana,

Merčnikova 3a, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,620.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 43057

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01519 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PROJEKT INŽENIRING, podjetje
za inženiring in projektiranje, p.o., Ljub-
ljana, Bijedičeva 3, sedež: Bijedičeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme,
sedeža, tipa zastopnika, ustanovitelje, os-
novni kapital, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5213649
Firma: PROJEKT INŽENIRING, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva 3
Osnovni kapital: 21,200.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vstop 21. 3. 1996,
vložek 2,120.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 21. 3. 1996,
vložek 2,120.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21. 3.
1996, vložek 4,330.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kovačevič Radoljub, Ljub-
ljana, Klopčičeva 4, vstop 21. 3. 1996, vlo-
žek 5,820.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kotar Skube Jana, Škofja Loka, Pod-
lubnik 161, vstop 21. 3. 1996, vložek
670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Kotar Marija, Škofja Loka, Podlubnik 161,
vstop 21. 3. 1996, vložek 2,890.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Razinger Jaro-
slav, Kranj, Kurirska pot 35, vstop 21. 3.
1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kavčič Matija, Medvode, Go-
renjska c. 3, vstop 21. 3. 1996, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pejanović Đorđe, Ljubljana, Linhartova c.
26, vstop 21. 3. 1996, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dobrovoljc Pe-
ter, Kranj, Gasilska 1a, vstop 21. 3. 1996,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrabič Boštjan, Ljubljana, Medenska
c. 69, vstop 21. 3. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skubic Ma-
tic, Škofja Loka, Podlubnik 161, vstop 21.
3. 1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Skube Klara, Škofja Loka,
Podlubnik 151, vstop 21. 3. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotar Suzana, Škofja Loka,Podlubnik 161,
vstop 21. 3. 1996, vložek 200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kotar Mirjam,
Škofja Loka, Podlubnik 161, vstop 21. 3.
1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Razinger Renata, Kranj, Kurir-
ska pot 35, vstop 21. 3. 1996, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Razinger Daša, Kranj, Kurirska pot 25,
vstop 21. 3. 1996, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kavčič Katarina,
Ljubljana, vstop 21. 3. 1996, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič
Frančiška, Medvode, Gorenjska c. 3, vstop
21. 3. 1996, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovačevič Radoljub, razrešen 12.
3. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki kot začasni poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogranja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43058

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

96/01393 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa UNIVIT, d.d., uvoz izvoz, promet
blaga na veliko, inženiring, Ljubljana, se-
dež: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, tipa zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5005426
Firma: UNIVIT, d.d. uvoz izvoz, pro-

met blaga na veliko, inženiring
Skrajšana firma: UNIVIT, d.d.
Osnovni kapital: 182,139.000 SIT
Ustanovitelji: HP UNIVIT, uvoz izvoz,

promet blaga na veliko, inženiring, p.o.,
Ljubljana, izstop 29. 6. 1995; udeleženci
interne razdelitve, vstopili 29. 6. 1995, vlo-
žili 29,452.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 29. 6. 1995, vložili 71,034.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; delničarji, vsto-
pili 29. 6. 1995, vložili 81,653.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kunej Božidar, Šempeter, Laze 15,
razrešen 29. 6. 1995 kot v.d. glavnega di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki kot
član uprave družbe zastopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ražen Stanislav,
Svetlik Edvard, Selšek Cvetka, Krevs Ja-
nez, Pilko Ivanka in Lašič Anton, vsi vsto-
pili 29. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 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; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 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; 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; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6711 Storitve finančnih trgov; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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 na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg 43059

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01303 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, sedež: Dunajska 156, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5748542
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996:

73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja.

Rg 43061

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01224 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa AGROPROGRES, zunanje trgovin-
sko podjetje, uvoz in izvoz, zastopanje
tujih oseb, trgovina na veliko, p.o., sedež:
Slovenska c. 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5003091
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Petrič Franc, razrešen 1. 4. 1996 kot
v.d. direktorja; direktor Valant Uroš, Ljub-
ljana, Roška cesta 9, imenovan 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg 43063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00774 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa FACIG, Trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.d., Kopitarjeva 7, Ljubljana, se-
dež: Kapiteljska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12826/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, naziva za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5503876
Firma: FACIG, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.d.
Skrajšana firma: FACIG, d.d.
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelji: FACIG MULTITRADE,

g.m.b.h., Dunaj, Petrussgasse 9/5, vstop
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15. 12. 1991, vložek 8,460.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Cerar Peter, Ljublja-
na, Prvoborcev 17, vstop 15. 2. 1991, vlo-
žek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gajšek Franc, Ljubljana, Vurnikova 11,
vstop 15. 2. 1991, vložek 180.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zupanc Borislav,
Ljubljana, Trnovska 8, vstop 15. 2. 1991,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gajšek Franc, razrešen 1. 2. 1996 in
imenovan za generalnega direktorja, ki kot
predsednik uprave zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi 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; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agncij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg 43064

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00658 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa HELIOS, Oljarna Domžale, d.o.o.,
sedež: Sončna 2, Vir, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/04471/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, naziva zastopnika, člane nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5048893
Osnovni kapital: 322,306.000 SIT
Ustanovitelj: HELIOS OLJARNA DOM-

ŽALE, d.o.o., izstop 9. 10. 1995; HELIOS,
sestavjeno podjetje za kapitalske naložbe in
razvoj, d.o.o., n.sub.o., izstop 9. 10. 1995;
Sklad za razvoj – lastninsko preoblikova-
nje, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 9.
10. 1995, vložek 322,306.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Breskvar Borut dipl. ing, Ljubljana,
Privoz 5, razrešen 9. 10. 1995 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kokot Aleksan-
der, Keržan Mihael in Lamberšek Brane,
vsi vstopili 9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilih maščob; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilih in polirnih sred-
stev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-

delkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri podaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije.

Rg 43065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00629 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa HELIOS, Kemična tovarna Domža-
le, d.o.o., sedež: Ljubljanska 114, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/04472/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, naziva zastopnika,
člane nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5043166
Osnovni kapital: 595,932.000 SIT
Ustanovitelji: HELIOS, Kemična tovar-

na Domžale, d.o.o., izstop 9. 10. 1995;
HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj, d.d., Domžale, Količevo
2, vstop 20. 12. 1989, vložek 324,982.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Golik Šte-
fan, Brazilija, Sao Paulo, vstop 9. 10. 1995,
vložek 7,837.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad za razvoj – lastninsko preob-
likovanje, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
9. 10. 1995, vložek 263,223.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hafner Matjaž, Škofja Loka, Jego-
rovo predmestje 33, razrešen 9. 10. 1995
kot v.d. direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Koprivšek Mi-
ro, Košir Peter in Lenček Alojz, vsi vstopili
9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja krmil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2466 Proizvodnja
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drugih kemičih izdelkov, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
6024 Cestni tovorni promet; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7340 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg 43066

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00617 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Zavod za prostorsko, komunalno in
stanovanjsko urejanje Grosuplje, p.o.,
Grosuplje, Taborska 3, sedež: Taborska
3, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/01760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, naziva zastopnika, ustanovitelje,
osnovni kapital, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5226996
Firma: Zavod za prostorsko, komunal-

no in stanovanjsko urejanje Grosuplje,
d.o.o., Taborska 3, Grosuplje

Skrajšana firma: ZPKSU, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 31,310.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 1.
1996, vložek 3,130.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vstop 29. 1. 1996, vlo-
žek 3,130.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova ul. 28, vstop 29. 1. 1996, vložek
12,310.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fizović Eldar, Celje, Trubarjeva ul. 36,
vstop 29. 1. 1996, vložek 630.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Glinšek Milan,
Grosuplje, Perovo 25, vstop 29. 1. 1996,
vložek 1,120.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Godec Ana, Ljubljana, Majarono-
va ul. 6, vstop 29. 1. 1996, vložek 550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jamnik
Franci, Grosuplje, C. Cankarjeve brigade
25, vstop 29. 1. 1996, vložek 1,910.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kozjek Marija,
Šentvid pri Stični, Hrastov dol 3, vstop 29.
1. 1996, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lavriha Mojca, Grosuplje,
Pod gozdom c. VI/7, vstop 29. 1. 1996, vlo-
žek 650.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pajk Veronika, Grosuplje, Luče 38d,
vstop 29. 1. 1996, vložek 970.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sašek Darinka,
Šmarje Sap, Zg. Slivnica 8a, vstop 29. 1.
1996, vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Skubic Tatjana, Škofljica, Pot
Strahom 19, vstop 29. 1. 1996, vložek

970.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skubic Tomaž, Grosuplje, St. Jurij 120,
vstop 29. 1. 1996, vložek 540.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Škodič Lidija,
Ljubljana, Linhartova 34, vstop 29. 1. 1996,
vložek 610.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Virant Marija, Turjak, Velike Liplje-
ne 8, vstop 29. 1. 1996, vložek 310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Glinšek Kle-
men, Ig, Strahomer 36, vstop 29. 1. 1996,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ferbežar Marija, Grosuplje, Perovo
25, vstop 29. 1. 1996, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Repovš Tatja-
na, Ljubljana, Majaronova ul. 6, vstop 29.
1. 1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jamnik Maja, Grosuplje, c.
Cankarjeve brigade 25, vstop 29. 1. 1996,
vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jamnik Marija, Ljubljana, Šmartin-
ska c. 134, vstop 29. 1. 1996, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupančič
Amalija, Šentvid pri Stični, Hrastov dol 1,
vstop 19. 1. 1996, vložek 350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ahlin Amanda,
Grosuplje, Pod gozdom c. VI/7, vstop 29. 1.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pajk Brigita, Grosuplje, Luče
38d, vstop 29. 1. 1996, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sašek Dejan,
Šmarje Sap, Zg. Slivnica 8a, vstop 29. 1.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Skubic Klara, Škofljica, Pod
Strahom 19, vstop 29. 1. 1996, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Raj-
bar Antonija, Šmarje Sap, Trubarjeva c. 8,
vstop 29. 1. 1996, vložek 360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Skubic Janez, Gro-
suplje, Št. Jurij 120, vstop 29. 1. 1996, vlo-
žek 310.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Skubic Boštjan, Grosuplje, Št. Jurij 120,
vstop 29. 1. 1996, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Škodič Marija, Ljub-
ljana, Štihova 19, vstop 29. 1. 1996, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Štefan, Šentvid pri Stični, Hra-
stov dol, vstop 29. 1. 1996, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Franci, razrešen 15. 11. 1994
in imenovan za začasnega direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Starič Igor, Sku-
bic Tomaž in Hribar Stane, vsi vstopili 15.
11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg 43067

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00588 zdne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  ELEKTRONABAVA  LJUBLJA-
NA, specializirana trgovina z elektroteh-
ničnimi materiali, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva zastop-

nika in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5003555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mali Florjan, Žirovnica Rodine 5b,
razrešen 2. 2. 1996 in ponovno imenovan za
direktorja, ki kot glavni direktor – uprava
družbe zastopa z omejitvami, da za nabavo
ali prodajo osnovnih sredstev, katerih vred-
nost presega 10 % osnovnega kapitala in za
najem dolgoročnega posojila, katerega vred-
nost presega 10 % osnovnega kapitala, po-
trebuje predhodno soglasje nadzornega sve-
ta.

Člani nadzornega sveta: Breskvar Janez,
izstop 25. 1. 1996, Žagar Ivan, izstop 25. 1.
1996 ter Kus Danijel, izstop 2. 2. 1996;
Breskvar Janez, vstop 25. 1. 1996, Banič
Ivo, vstop 25. 1. 1996 ter Štrus Olga, vstop
2. 2. 1996.

Rg 43068

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00477 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa TISKARNA FORMATISK, Druž-
beno podjetje, p.o., sedež: Bobenčkova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme,
ustanovitelje, osnovni kapital, člane nad-
zornega sveta, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5081408
Firma: Tiskarna FORMATISK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 8,091.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 19. 10. 1995, vložek 1,618.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 19. 10. 1995, vložek 809.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 19. 10.
1995, vložek 809.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 19. 10. 1995, vložili 1,618.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstop 19. 10. 1995, vložek
3,237.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Člani nadzornega sveta: Dolinšek Igor,
Guzija Ida in Lukša Marko, vstopili 19. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 221
Založništvo; 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; 223 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti.

Rg 43069

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 58 – 25. IX. 1997 Stran 4431

96/00487 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  INŠTITUT  ZA  GEOGRAFIJO
UNIVERZE EDVARDA KARDELJA V
LJUBLJANI, p.o., Ljubljana, Trg fran-
coske revolucije 7, sedež: Trg francoske
revolucije 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5051533
Firma: INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Genorio Rado, razrešen 15. 3. 1993;
zastopnik Ravbar Marjan, Novo mesto, Še-
gova ulica 10, imenovan 16. 3. 1993 kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg 43070

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00408 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  TISKARNA  KURIR,  Ljubljana,
p.o., sedež: Parmova ulica 39, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, zastopnikov,
ustanoviteljev, osnovni kapital, člane nad-
zornega sveta, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5270286
Firma:  TISKARNA  KURIR  LJUB-

LJANA, d.d., Parmova 39, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 30,894.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 30. 11. 1995,
vložek 8,530.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 30. 11. 1995,
vložek 3,089.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vstop 30. 11. 1995, vložek
3,089.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 30.
11. 1995, vložili 6,179.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 30. 11. 1995, vložili
10,007.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Člani nadzornega sveta: Kandus Anka,
Šebenik Zdenka in Ocepek Dimitrij, vsi
vstopili 17. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 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; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
511 Posredništvo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 521

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg 43071

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00368 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,
OE, Oddajniki in zveze, Moše Pijadejeva
10, Ljubljana, sedež: Moše Pijadejeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, tipa zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5056497012
Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-

NIJA, Organizacijska enota ODDAJNIKI
IN ZVEZE

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gregorač Leopold, Naklo, Cegelni-
ca 66, razrešen 6. 7. 1992 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
6420 Telekomunikacije; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost.

Rg 43072

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00369 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,
OE, ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ, Dal-
matinova 10, Ljubljana, sedež: Dalmati-
nova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00849/09 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5056497014
Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-

NIJA, Organizacijska enota ZALOŽBA
KASET IN PLOŠČ

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Krpač Ivek, razrešen 15. 8. 1994,
direktor Umek Ivo, Celje, Na rebri 14, ime-
novan 15. 8. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov.

Rg 43073

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05655 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  MERCATOR  JELKA,  trgovsko
podjetje Ribnica, Šeškova 52, d.d., sedež:
Šeškova 52, 1310 Ribnica, pod vložno št.
1/02779/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti,
spremembo firme, ustanovitelja, osnovnega
kapitala in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5002613
Firma: MERCATOR JELKA, Trgov-

sko podjetje, d.d.
Osnovni kapital: 309,800.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 13. 12.
1989, vložek 309,800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mercator Rožnik, d.d.,
izstop 15. 6. 1995; Mercator Jelka, d.d., iz-
stop 15. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zakrajšek Alojzija, Ortnek, Dol-
nje Podpoljane 2 razrešena 15. 6. 1995 in
ponovno imenovana za direktorico, ki mora
pridobiti soglasje nadzornega sveta za na-
slednje posle: pridobitev, odtujitev in obre-
menitev nepremičnin; ustanavljanje in uki-
njanje družb in podružnic doma in v tujini;
investicije, prodajo ali nakup osnovnih sred-
stev, ki v poslovnem letu presegajo zneske,
določene v vsakokratnem veljavnem gospo-
darskem načrtu koncerna; nakup ali prodajo
patentov, blagovnih znamk, najetje in daja-
nje kreditov ter poroštev, če ti posli niso
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Germ Metlika
Enrika, Mohar Jože in Lavrič Franc, vstopi-
li 15. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
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, 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,
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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; 5154 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; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 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; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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 premo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n. 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg 43074

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05623 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  Finance  in  trgovina  ZPS,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19221/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5631645
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mastnak Marjan, razrešen 1. 11.
1995; direktorica Jordan Jadranka, Mavči-
če, Podreča 112, imenovana 1. 11. 1995,
zastopa in predstavlja družbo ter sklepa po-
godbe in opravlja druga pravna dejanja ter
podpisuje za družbo samo na podlagi pred-
hodnega pisnega soglasja družbenika.

Rg 43075

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05496 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu

vpisa SVEA, Lesna industrija, d.d., Za-
gorje ob Savi, sedež: Cesta 20. julija 23,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
spremembo statuta z dne 29. 9. 1995 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5034167
Osnovni kapital: 315,338.000 SIT.

Rg 43076

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05494 z dne 15. 4. 1996 pod št. vložka
1/27763/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. na podlagi lastnin-
skega preoblikovanja Konfekcije Jutranjka
Sevnica, d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5942586
Firma: JUTRANJKA 3, konfekcija Dol,

d.o.o., Dol pri Hrastniku
Skrajšana firma: JUTRANJKA 3 Dol,

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

govornostjo
Sedež: 1431 Dol pri Hrastniku, Planin-

ska 11
Osnovni kapital: 107,100.000 SIT
Ustanovitelj: Konfekcija JUTRANJKA

Sevnica, d.d., Sevnica, Radna 3, vstop 6. 2.
1995, vložek 107,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šurina Jana, Hrastnik, Log 1, ime-
novana 6. 2. 1995, zastopa družbo navzven
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 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.

Rg 43077

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05250 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa RESTA, Gostinstvo, turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Topniška 33, sedež: Topniška
33,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15446/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5571472
Firma: SODEXHO, Prehrana in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  SODEXHO,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 40
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Zaviršek Marjan, Šmarje Sap, Lahova
cesta 31, razrešen 17. 10. 1995 in imenovan
za zastopnika, ki kot pomočnik generalnega
direktorja zastopa družbo brez omejitev; ge-
neralni direktor Longyka Primož, Ljublja-
na, Smrtnikova ul. 3, imenovan 17. 10. 1995
zastopa družbo brez omejitev.

Rg 43078

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05182 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  LJUBLJANSKA  BORZA  VRED-
NOSTNIH PAPIRJEV, d.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska cesta 56, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04218/00 vpisalo v sod-
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ni register tega sodišča novega zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5316081
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rotar Tomaž, Ljubljana, Strniševa
1, imenovan 18. 10. 1995, kot član uprave –
namestnik generalnega direktorja, zastopa
d.d. neomejeno, razen za posle, ki presegajo
100.000 DEM.

Rg 43079

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05147 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  ČESALNICE  LJUBLJANA,  d.d.,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00224/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5072492
Člani nadzornega sveta: Ledinko Cecili-

ja, izstop 12. 10. 1995 in Končar Milka,
vstop 12. 10. 1995.

Rg 43081

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05075 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV,
d.d., Ljubljana, Poslovna enota Ceje, se-
dež: Kosovelova 16, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04022/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300614
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ban Franc, razrešen 31. 5. 1995; za-
stopnik Šporin Andrej, Žalec, Čopova 3,
imenovan 1. 6. 1995, kot v.d. direktorja po-
družnice zastopa podružnico v okviru pred-
meta poslovanja podružnice v obsegu poob-
lastil, ki jih nanj s posebnim aktom prenese
glavni direktor.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 6512
Drugo denarno posredništvo; 65121 Dejav-
nost bank; 65122 Dejavnost hranilnic; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.

Rg 43082

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05020 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa HRANILNO – KREDITNA SLUŽBA
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA KO-
ČEVJE, p.o., sedež: Kolodvorska 23, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/01891/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5268320
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kordiš Anuška, dipl. oec., Kočev-
je, Ul. Heroja Marinclja 1, razrešena 18. 9.
1995 kot v.d. vodje službe in imenovana za
vodjo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg 43084

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04985 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  Stanovanjska  zadruga  Domžale,
z.o.o., sedež: Ljubljanska 76, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/01818/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5241782
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Habjan Vito, razrešen 3. 3. 1994;
zastopnik Jelen Marjan, Ljubljana, Pohor-
skega bataljona 35, imenovan 3. 3. 1994,
kot predsednik zastopa zadrugo brez omeji-
tev.

Rg 43085

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04934 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  KOVINOPLASTIKA  LOŽ,  indu-
strijska kovinskih in plastičnih izdelkov,
d.d., sedež: Cesta 19. oktobra 57, 1386
Stari  trg  pri  Ložu,  pod  vložno  št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041058
Člani nadzornega sveta: Gregorič Janez,

Jelenc Milan, Gliha Franc, Čuk Vjekoslava,
Kočevar Dušan in Mihelčič Ivanka, vsi vsto-
pili 12. 10. 1995 ter Šumrada Janko, Turk
Jože, Strle Dušan, Zrimšek Zdravko, Škr-
bec Mitja in Turšič Marjan, izstopili 12. 10.
1995.

Sprememba statuta z dne 12. 10. 1995.

Rg 43086

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04796 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308199
Osnovni kapital: 42,164.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA VPS, d.o.o., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, vstop 21. 12. 1989,
vložek 3,415.284 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; EMONA TOVARNA MOČNIH
KRMIL, d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva 72,
vstop 21. 12. 1989, vložek 758.952 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; EMONA MESNA
INDUSTRIJA ZALOG, d.o.o., Ljubljana,
Agrokombinatska 63, vstop 21. 12. 1989, vlo-
žek 2,445.512 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; EMONA BLAGOVNI CENTER, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vstop 21. 12.
1989, vložek 2,740.660 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; EMONA COMMERCE, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vstop 21. 12.
1989, vložek 6,282.436 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; EMONA HOTELI
BERNARDIN, d.o.o., Portorož, Obala 2, vlo-
žek 84.328 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EMONA GLOBTOUR, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 130, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,728.724 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EMONA MERKUR, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 130, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,939.544 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EMONA SUPERMARKET OSIJEK, d.o.o.,
Osijek, Trg oslobodjenja 6, vstop 21. 12.
1989, vložek 253.344 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; EMONA MAXIMARKET, d.o.o.,
Ljubljana, Trg revolucije 1, vstop 21. 12.

1989, vložek 1,391.412 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; EMONA MERKUR PTUJ,
d.o.o., Ptuj, Murkova 2, vstop 21. 12. 1989,
vložek 84.328 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; AGROEMONA, d.o.o., Domžale, Lev-
stikova 39, vstop 21. 12. 1989, vložek
295.148 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EMONA, Industrija plastične in kovinske
opreme, d.o.o., Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 142, vstop 21. 12. 1989, vložek 42.164
SIT, odgovornost: ne odgovarja; FARMA
Ihan, d.o.o., Domžale, Ihan 48, vstop 21. 12.
1989, vložek 42.164 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; EMONA TISKARNA, d.o.o., iz-
stop 23. 2. 1995; Jančar Nada, Ljubljana,
Kvedrova 36, vstop 23. 2. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Goršič Draga, Ljubljana, Ul. Bena Zupanči-
ča 11a, vstop 23. 2. 1995, vložek 610.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Keber Ne-
venka, Ljubljana Dobrunje, V češnjico 17,
vstop 23. 2. 1995, vložek 460.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Menart Apolonija,
Ljubljana Šentvid, Medenska c. 7a, vstop 23.
2. 1995, vložek 230.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nagode Ivanka, Brezovica, La-
ze 2, Dragomer, vstop 23. 2. 1995, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidgaj Marija, Ljubljana Dobrunje, C. II.
Grupe odredov 15a, vložek 490.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Černe Branko,
Ljubljana, Hradeckega cesta 82, vstop 23. 2.
1995, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hočevar Marjan, Ljubljana, Hru-
ševska 52a, vstop 23. 2. 1995, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škerl Miro-
slav, Ljubljana, Runkova 7, vstop 23. 2. 1995,
vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jeršin Dušan, Škofljica, Gumnišče 25,
vstop 23. 2. 1995, vložek 830.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kurent Ljudmila,
Ljubljana, Poljanski nasip 10, vstop 23. 2.
1995, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Škerl Andreja, Ljubljana, Runko-
va 7, vstop 23. 2. 1995, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Keber Aleš,
Ljubljana Dobrunje, V Češnjico 17, vstop 23.
2. 1995, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Goršič Gregor, Ljubljana, Ul.
Bena Zupančiča 11a, vstop 23. 2. 1995, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 23. 2. 1995, vložek 10,690.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop
23. 2. 1995, vložek 2,070.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 23. 2.
1995, vložek 2,070.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in znjim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti; davčno svetovanje, razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg 43087

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04523 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
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Sklad stavbnih zemljišč občine Kamnik,
sedež: Titov trg 1, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 4/00005/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5269431
Sedež: 1240 Kamnik, Glavni trg 24
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bogdan Jamšek, razrešen 28. 6.
1995; zastopnik Perčič Demitrij, Kamnik
Tunjiška 1a, imenovan 28. 6. 1995, v odsot-
nosti predsednika upravnega odbora oprav-
lja vse naloge predsednika v skladu s statu-
tom sklada stavbnih zemljišč občine Kam-
nik, kot namestnik predsednika upravnega
odbora.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 7511
Dejavnost uprave.

Rg 43088

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04349 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  LJUBLJANSKA  BORZA  VRED-
NOSTNIH PAPIRJEV, d.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska cesta 56, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04218/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Osnovni kapital: 52,800.000 SIT.

Rg 43089

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04160 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Filiala
KOPER, Ljubljanska 3, sedež: Ljubljan-
ska 3, 6000 Koper, pod vložno št.
1/20562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688302004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Birsa Stanislav, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Suhar Mojmir, Izola, Ilirska 9, ime-
novan 1. 7. 1995, zastopa filialo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6601
Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga zava-
rovanja, razen življenjskega; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih.

Rg 43090

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04131 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  MODRA  BORZNO  POSREDNIŠKA
HIŠA, d.d., sedež: Gornji trg 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnov-
nega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5784433
Osnovni kapital: 32,500.000 SIT.

Rg 43091

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03540 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  MODRA  BORZNO  POSREDNI-
ŠKA HIŠA, d.d., sedež: Gornji trg 4, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/24219/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5784433
S sklepom skupščine z dne 9. 6. 1995 se

poveča osnovni kapital z vložki (za
4,500.000 SIT).

Rg 43092

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02664 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ŽIMA, tovarna ščetk, p.o., sedež:
Trpinčeva 108, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00125/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanovitelje, deleže, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5048788
Firma:  ŽIMA,  tovarna  ščetk,  d.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: ŽIMA, d.d., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 288,450.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 23. 2. 1995, vložek 101,840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 23. 2. 1995, vložek 23,330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 23. 2.
1995, vložek 23,330.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; upravičenci interne razdeli-
tve, vstopili 23. 2. 1995, vložili 46,650.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 23. 2.
1995, vložili 38,120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; pravni nasledniki denacio-
nalizacijskega upravičenca, vstopili 23. 2.
1995, vložili 55.180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Pečar Jože, Bab-
nik Zofija in Režonja Slavica, vstopili 23. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.

Rg 43093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02610 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
MERCATOR SPECTRUM, proizvodnja,
inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5004993
Firma: STEKLARSTVO SPECTRUM,

proizvodnja, inženiring, d.o.o.
Skrajšana   firma:   STEKLARSTVO

SPECTRUM, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 6246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 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;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 43094

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02542 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  INTEGRAL  STOJNA,  Avtobusni
promet Kočevje, d.o.o., sedež: Trg zbora
odposlancev 38, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/13156/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti, spremembo ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5517010
Osnovni kapital: 108,850.000 SIT
Ustanovitelji: INTEGRAL STOJNA, Av-

tobusni promet, p.o., izstop 15. 12. 1994;
Abram Marvin Silva, Kočevska Reka, Novi
Lazi 13, vstop 16. 6. 1991, vložek 430.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Begič Juri-
ca, Kočevje, Heroja Marinclja 9, vstop 16.
6. 1991, vložek 530.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Boc Miran, Kočevje, Kidri-
čeva 6, vstop 16. 6. 1991, vložek 640.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Centa Bo-
jan, Kočevje, Remihova ulica 27, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Debevec Loti, Kočevje, Turjaško naselje 8,
vstop 16. 6. 1991, vložek 370.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Glad Marjan, Ko-
čevje, Trata V/6, vstop 16. 6. 1991, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ilc Anton, Ribnica, Goriča vas 24, vstop 16.
6. 1991, vložek 540.000 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Janež Zlatko, Draga, Črni po-
tok pri Dragi 16, vstop 16. 6. 1991, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Japundža Radmila, Kočevje, Heroja Marinc-
lja 8, vstop 16. 6. 1991, vložek 370.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jezeraškič
Slavko, Kočevje, Trg zbora odposlancev 55,
vstop 16. 6. 1991, vložek 460.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapš Ivan, Stari
trg ob Kolpi, Deskova vas 18, vstop 16. 6.
1991, vložek 480.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kenda Stanislav, Kočevje, Mest-
ni log II 13, vstop 16. 6. 1991, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klepec Stanislav, Osilnica, Ribjek 5, vstop
16. 6. 1991, vložek 710.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klun Jože, Kočevje, Čr-
ni potok 5, vstop 16. 6. 1991, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koler Sta-
nislav, Kočevje, Kočevska c. 127, Dolga
vas, vstop 16. 6. 1991, vložek 730.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koritnik Milan,
Kočevje, Mahovnik 40, vstop 16. 6. 1991,
vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košir Ivan, Dolenja vas, vstop 16. 6.
1991, vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lončar Štefan, Stara cerkev,
vstop 16. 6. 1991, Dolenje Ložine 2, vstop
16. 6. 1991, vložek 660.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Martič Andreja, Kočev-
je, Kajuhovo naselje 2, vstop 16. 6. 1991,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Marušič Andrej, Kočevje, Trg zbora
odposlancev 54, vstop 16. 6. 1991, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mestnik Marija, Kočevje, Nabrežje 25,
vstop 16. 6. 1991, vložek 920.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mihelič Janez, So-
dražica, Prvomajska 20, vstop 16. 6. 1991,
vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ofak Ivan, Kočevje, Heroja Marinc-
lja 8, vstop 16. 6. 1991, vložek 720.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rožman
Anton, Kočevje, Kajuhovo naselje 199,
vstop 16. 6. 1991, vložek 640.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šalika Stanislav
izstop 20. 12. 1994; Ščurk Alojz, Kočevje,
Trata III/6, vstop 16. 6. 1991, vložek
480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škofic Vinko, Kočevje, Ljubljanska 33,
vstop 16. 6. 1991, vložek 580.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šilc Andrej, Rib-
nica, Nemška vas 42, vstop 16. 6. 1991,
vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šolaja Ljuban, Kočevje, Kajuhovo na-
selje 4a, vstop 16. 6. 1991, vložek 550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štimac
Alojzij, Vas, Potok 14, vstop 16. 6. 1991,
vložek 670.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štimec Janko, Kočevje, Turjaška 7,
vstop 16. 6. 1991, vložek 470.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Štimec Robert, iz-
stop 20. 12. 1994; Šutej Dragica, Kočevje,
Turjaško naselje 15, vstop 16. 6. 1991, vlo-
žek 430.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Valenčič Boris, Kočevje, Heroja Marinc-
lja 7, vstop 16. 6. 1991, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valentič
Ivan, Kočevje, Turjaško naselje 3, vstop 16.
6. 1991, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vesel Cveto, Osilnica, Sela
28, vstop 16. 6. 1991, vložek 710.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vesel Francois,
Ribnica, Trg V. Vlahoviča 10, vstop 16. 6.
1991, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Vesel Vinko, Kočevje, Mestni
log II 41, vstop 16. 6. 1991, vložek 580.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žagar Ana,
Kočevje, Streliška 9, vstop 16. 6. 1991, vlo-
žek 620.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žagar Jožko, Draga, Srednja vas pri Dra-
gi 3a, vstop 16. 6. 1991, vložek 710.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ahac Er-
vin, Kočevje, Rudarsko naselje 26, vstop
15. 12. 1994, vložek 470.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ambrožič Frančiška,
Kočevje, Kajuhova 2, vstop 15. 12. 1994,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ažman Jožko, Kočevje, Trg zbora
odposlancev 2, vstop 15. 12. 1994, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Benčina Antonija, Stari trg ob Kolpi, Čeplje
5, vstop 15. 12. 1994, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Boštjančič
Franc, Kočevje, Kajuhovo naselje 5, vstop
15. 12. 1994, vložek 440.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Cigale Janez, Kočevje,
Trava 25, vstop 15. 12. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Goljevšček Petra, Kočevje, Turjaško nase-
lje 6, vstop 15. 12. 1994, vložek 260.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gombač
Ljudmila, Osilnica, Osilnica 9a, vstop 15.
12. 1994, vložek 1,340.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hočevar Ignacij Ognje-
slav, Kočevje, Podgorska ulica 4, vstop 15.
12. 1994, vložek 440.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kaluža Zdravko, Kočevje Li-
vold 8b, vstop 15. 12. 1994, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kateren
Franjo, Kočevje, Nabrežje 8, vstop 15. 12.
1994, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kateren Peter, Stari trg pri Kol-
pi, Kidričeva 12, vstop 15. 12. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kljun Metod, Ribnica, Žlebič 40a, vstop 15.
12. 1994, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lipovec Ivan, Kočevje, Te-
sarska ulica 5c, vstop 15. 12. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklič Franc Stanislav, Stara cerkev, Smu-
ka 2, vstop 15. 12. 1994, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mrnjec Da-
nijel, Kočevje, Pirče 17, vstop 15. 12. 1994,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ofak Miha, Kočevje, Mestni log II,
št. 6, vstop 15. 12. 1994, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petek Sreč-
ko, Stara cerkev, Gorenje 16, vstop 15. 12.
1994, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pezdirc Franc, Kočevje, Šalka
vas 30, vstop 15. 12. 1994, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlogar
Aleksander, Domžale, Krožna pot 56, Pre-
log, vstop 15. 12. 1994, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Polajnar Jernej,
Kočevje, Bračičeva ulica 30, vstop 15. 12.
1994, vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Starc Stanislav, Kočevje, Stari
trg ob Kolpi 35a, vstop 15. 12. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strle Franc, Loški potok, Hrib, Loški potok
98, vstop 15. 12. 1994, vložek 510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tomažin Jože,
Stari trg ob Kolpi, Kot na Kolpi 5, vstop 15.
12. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vesel Albina, Ribnica, Trg V.
Vlahoviča 10, vstop 15. 12. 1994, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vlašič Rudi, Kočevje, Trata 15/9, vstop 15.

12. 1994, vložek 440.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Volf Marjan, Kočevje, Roz-
manova 9, vstop 15. 12. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Vladimir, Kočevje, Streliška 9, vstop
15. 12. 1994, vložek 440.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad R Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 15. 12. 1994, vložek 52,540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 15. 12. 1994, vložek 10,770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja. Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vstop 15. 12. 1994, vložek 10,770.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štimec Janko,
Ribnica, Prijateljev trg 13, vstop 15. 12.
1994, vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Samsa Miran, izstop 28. 12.
1994; Tomec Anton, izstop 28. 12. 1994.

Člani nadzornega sveta: Kenda Stani-
slav, Kobler Stanislav, Klepec Stanislav,
Vesel Vinko in Boc Miran, vsi vstopili 15.
12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 50401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg 43095

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02221 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO GLOBAL, družba za trženje,
d.d., Vrhnika, Tržaška 28, sedež: Tržaška
28,  1360  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/22946/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5765056
Član nadzornega sveta: Kovač Friderik,

vstopil 22. 11. 1994.

Rg 43096

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01633 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PRELEST, prehrana, letovanje in
storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/04179/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5319579
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šubic Jožef, razrešen 1. 3. 1995; di-
rektor Zatler Franci, Ljubljana, Tominško-
va 50, imenovan 1. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg 43097

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00801 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  Obrtna  zadruga  NOVOPLESK,
p.o., Ljubljana, Kersnikova 5, sedež: Ker-
snikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zadrugah,
spremembo firme in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5024838
Firma: Obrtna zadruga NOVOPLESK,

z.o.o.
Skrajšana  firma:  OZ  NOVOPLESK,

z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vla-
ken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2751 Litje
železa; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in

štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg 43098

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00746 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Dom starejših občanov Marija-
Draksler Marjana, Ljubljana Šiška, p.o.,
Ljubljana, Bijedičeva 15, sedež: Bijediče-
va 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01408/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5062292
Firma: Dom starejših občanov Ljub-

ljana Šiška
Skrajšana firma: DSO Ljubljana Šiška
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1117 Ljubljana, Kunaverjeva 15
Ustanovitelj: Skupščina občine Ljublja-

na Šiška, izstop 6. 5. 1993; Vlada Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva ul.
20, vstop 6. 5. 1993, odgovornost: odgovar-
ja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85311
Dejavnost domov za starejše; 85324 Druge
socialne dejavnosti.

Rg 43099

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/0057 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
VIRK, Trajna delovna skupnost samo-
stojnih  kulturnih  delavcev,  p.o.,  sedež:
Draveljska 44, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02069/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje TDS v zavod,
spremembo firme, sedeža in zastopnikov,
ustanovitelje ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5286182
Firma:  CENTER  ZA  DUHOVNO

KULTURO,  Zavod  za  izobraževanje,
vzgojo, razvoj in kulturo, Ljubljana, Ru-
ska 13

Skrajšana firma: CDK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Ruska 13
Ustanovitelji: Velikonja Katarina, Ljub-

ljana, Koroška ul. 8, vstop 16. 1. 1995;
Krapež Branko, Ljubljana, Kvedrova c. 26,
vstop 16. 1. 1995; Periček Krapež Vesna,
Ljubljana, Bratovževa ploščad 36, vstop
16. 1. 1995; Škoberne Primož, Ljubljana,
Kunaverjeva ul. 1, vstop 9. 5. 1989; Ško-
berne Barbara, Ljubljana, Kunaverjeva ul.
1, vstop 9. 5. 1989; Flajs Tomaž, Ljublja-
na, Celovška c. 85, vstop 16. 1. 1995; Hro-
vatin Marina, Ljubljana, Celovška c. 85,
vstop 16. 1. 1995; Novak Škarja Barbara,
Ljubljana, Prijateljeva 12, vstop 16. 1.
1995; Mihajlović Zoran, Ljubljana, Cleve-
landska ul. 19, vstop 16. 1. 1995; Cvek
Mihajlovič Darja, Ljubljana, Poklukarjeva
ul. 6, vstop 16. 1. 1995; Jerman Igor, Ljub-
ljana, Turnerjeva 15, vstop 16. 1. 1995;
Jerman Marjetka, Ljubljana, Turnerjeva 15,
vstop 16. 1. 1995, odgovornost: vsi odgo-
varjajo do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Škoberne Primož, razrešen 16. 1.
1995; zastopnik Krapež Branko, razrešen
16. 1. 1995; direktorica Cvek Mihajlović
Darja, razrešena 16. 1. 1995 in imenovana
za pomočnico direktorice, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Novak Škarja
Barbara, imenovana 16. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 43100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00319 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša
d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Filiala
Ljubljana,  sedež:  Celovška  c.  91,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20562/03 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jesenšek Herman, rarzešen 1. 8.
1994; direktor Hartman Rasto, Celje, Ul.
Tončke Čečeve 7, imenovan 1. 8. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Rg 43103

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19798 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DOKUMENTARNA, Trajna delov-
na skupnost samostojnih kulturnih delav-
cev, p.o., sedež: Podutiška 148, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz TDS v d.o.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti, spremembo firme, osnovnega kapitala
ter zastopnika in ustanovitelje s temile po-
dataki:

Matična št.: 5236959
Firma:  DOKUMENTARNA,  d.o.o.,

družba za ustvarjanje in posredovanje
kulturnih vrednot ter druge poslovne de-
javnosti, Ljubljana, Podutiška 148

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,542.988 SIT
Ustanovitelji: Alekšič Vojko, Domžale,

Matije Tomca 2, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 30.860 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kastelic Peter, Ljubljana, Na Klančku
3, vstop 21. 12. 1994, vložek 108.009 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kladivar Voj-
ko, Ljubljana, Celovška 28, vstop 21. 12.
1994, vložek 540.045 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mauri Stanislav, Vrhnika,
Voljčeva 2, vstop 21. 12. 1994, vložek
138.869 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Obreza Jožef, Cerknica, Videm 2, vstop
21. 12. 1994, vložek 77.149 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pavlinec Ivan, Ljublja-
na, Peričeva 7, vstop 21. 12. 1994, vložek
15.430 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plestenjak Janez, Polhov Gradec, Polhov
Gradec 92, vstop 21. 12. 1994, vložek
15.430 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simčič Mik Neven, Ljubljana, Cesta v
zgornji log 43, vstop 21. 12. 1994, vložek
77.149 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strnjar Stanislav, Ljubljana, Polanškova
36, vstop 21. 12. 1994, vložek 138.869 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štular Anka,
Ljubljana, Cesta na Laze 2, vstop 21. 12.
1994, vložek 92.579 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Valentine Mark, Ljubljana, Je-
žica 20a, vstop 21. 12. 1994, vložek 77.149
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vizjak
Andrej, Ljubljana, Gorkičeva 16, vstop 21.
12. 1994, vložek 46.290 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vizjak Špela, Ljubljana, Gor-
kičeva 16, vstop 21. 12. 1994, vložek
46.290 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajec Bernarda, Mengeš, Mlakarjeva 45,
Trzin, vstop 21. 12. 1994, vložek 61.721
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žagar To-
mislav, Cerknica, Peščenk 40, vstop 21.
12. 1994, vložek 77.149 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strajnar Stanislav, imenovan 21. 12.
1994, zastopa in predstavlja družbo neome-
jeno; zastopnik Mauri Stanislav, razrešen
21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-

prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52471 Dejavnost knjigarn; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg 43104

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/19577 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PAKIT, Podjetje za storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 20,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22023/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5752159
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 166
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čebulj Uroš Janez, Ljub-

ljana, Ul. Bratov Učakar 20, vstop 1. 3.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2221 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s  kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-

kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravmai za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
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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.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg 43107

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19566 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOING, avtoinženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica Andreja Bitenca
68, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731020
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arsenjuk Alojz, Ljubljana,

Ul. 28. maja št. 61, vstop 11. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 5010
Trgovina 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; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno premo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 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; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg 43110

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19559 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ALPAK, proizvodnja plastične eme-
balaže, trgovina in finančne storitve,
d.o.o., Kamnik, sedež: Kebetova 10, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/13046/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5512077
Osnovni kapital: 2,067.000 SIT
Ustanovitelja: Aljaž Marjeta, Kamnik,

Kebetova 10, vstop 8. 8. 1991, vložek
827.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Aljaž Franc, Kamnik, Kebetova 10, vstop 1.
10. 1994, vložek 1,240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih

mas; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Rg 43113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19551 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BENEMARK, Marketing, trgovina
in storitve, Notranje Gorice, d.o.o., sedež:
Podpeška cesta 284, 1357 Notranje Gori-
ce, pod vložno št. 1/24344/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5873304
Firma: BENEMARK, Marketing, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BENEMARK, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 40
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Benedik Danilo, Križe, Vrt-

na 38, vstop 29. 6. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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 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; 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43116

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19531 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AGENCIJA ZA DENACIONALI-
ZACIJO, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17225/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodrskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, zastopnika, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5593433
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelji: Belec Teobald, Ljubljana,

Bežigrad 25, vstop 25. 2. 1992, vložek
310.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Butala Aleš, izstop 28. 12. 1994; Pirkmajer
Edo, Ljubljana, Cesta na Rožnik 19, vstop
25. 2. 1992, vložek 310.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Izgoršek Franc, Ljublja-
na, Rožna dolina c. I/1, vstop 25. 2. 1992,
vložek 310.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jaklič Martin, Črnomelj, Kolodvor-
ska 33, vstop 25. 2. 1992, vložek 310.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trivič Dra-
gan, Ljubljana, Študentovska 13, vstop 28.
12. 1994, vložek 310.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pirkmajer Edo, razrešen 28. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
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tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19522 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BIOHIT, podjetje za gospodarske
in raziskovalne storitve, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Celovška 163, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07029/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402646
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorazdova 7
Osnovni kapital: 1,777.600 SIT
Ustanovitelja: Francky Andrej, Maribor,

Tomšičeva 40, vstop 15. 4. 1990, vložek
888.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mozetič Francky Bojana, Nova Gorica, Ren-
če 14, vstop 15. 4. 1990, vložek 888.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohišva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina 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 alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 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 debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 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 industr-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi 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; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike;7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg 43120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19515 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  GIGA PLAN,  gradbeništvo,  go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Milčin-
skega ul. 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5741963
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dumbovič Bojan, Ljub-

ljana, Milčinskega ul.16, vstop 5. 9. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jevnikar Samo, Ljubljana, Ježa 9,
vstop 5. 9. 1994, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg 43121

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

94/19509 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VI-DA TRADE, d.o.o., trgovina in
opravljanje  poslovnih  storitev,  sedež:
Kožljek 8, 1382 Begunje pri Cerknici, pod
vložno št. 1/14524/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5579520
Osnovni kapital: 2,231.482 SIT
Ustanovitelj: Meden Janez, Begunje pri

Cerknici, Kožljek 8, vstop 7. 10. 1994, vlo-
žek 2,231.482 SIT, odgovonost: ne odgo-
varja.

Rg 43124

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19458 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CEYA, podjetje za opravljanje sto-
ritvenih dejavnosti z omejeno odgovor-
nostjo, sedež: Ljubljanska 81, 1293 Šmar-
je Sap, pod vložno št. 1/05445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5442885
Osnovni kapital: 2,510.837 SIT
Ustanovitelj: Cetin Janez, Šmarje Sap,

Ljubjanska 81, vstop 5. 2. 1990, vložek
2,510.837 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
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jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-43300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00412 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27733/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932351
Firma: DUN, Družba za upravljanje

nepremičnin, d.o.o.
Skrajšana firma: DUN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bukovac Matjaž, Ljublja-

na, Ilirska ul. 22, vstop 15. 1. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štucin Damijan, Ljubljana, Preglov trg 5,
vstop 15. 1. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bukovac Matjaž, imenovan 15. 1.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Štucin Damijan, ime-
novan 15. 1. 1996, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-43301

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00446 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PRO 2 Savelj – Lasič, d.n.o., podjetje za
svetovanje, projektiranje, inženiring, pro-
izvodnjo, turizem, gostinstvo in trgovino,
C. 9. avgusta 8, Zagorje, sedež: Cesta 9.
avgusta 8, 1410 Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/24092/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

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

jektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje, Cesta Tončke Čeč 90, Trbovlje

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

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Cesta Tončke

Čeč 90
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Savelj Martina, Zagorje,

Cesta 9. avgusta 8e, vstop 10. 5. 1993, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ajtič Igor, Kisovec, Cesta na Zlato polje
15, vstop 29. 1. 1996, vložek 525.000 SIT,
ogovornost: ne odgovarja; Lašič Stane, Za-
gorje, Cesta 9. avgusta 8e, vstop 10. 5. 1993,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stošicky Rajko, Hrastnik, Novi log
7a, vstop 29. 1. 1996, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ajtič Igor, imenovan 29. 1. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Stošicky
Rajko, imenovan 29. 1. 1996, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Lašič Stane, razrešen 29. 1. 1996;
zastopnica Savelj Martina, razrešena 29. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-43303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00476 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa RAČUNOVODSKI BIRO, p.o., Kočev-
je, sedež: Ljubljanska cesta 8, 1330 Kočev-
je, pod vložno št. 1/01124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matiča št.: 5000246
Firma: RAČUNOVODSKI BIRO, d.o.o.,

Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-

na, Kolodvorska ul. 15, vstop 15. 12. 1995,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 15. 12.
1995, vložek 301.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gorše Marjeta, Kočevje, Tur-
jaško naselje 2, vstop 15. 12. 1995, vložek
201.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marinč Pavla, Kočevje, Trata VII/16, vstop
15. 12. 1995, vložek 233.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Berdavs Marjeta, Ko-
čevje,Kidričeva 14, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 264.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ibrahimovič Emira, Kočevje, Roška c.
43, vstop 15. 12. 1995, vložek 201.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gorše Marjeta, razrešena 6. 6. 1995
in imenovana dne 15. 12. 1995 za zastopni-
co, ki kot v.d. poslovodje zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Marinč Pavla,
imenovana 15. 12. 1995, kot namestnica v.d.
poslovodje zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-43304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00478 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TAMIZ MENGEŠ, izdelkovanje no-
tranje opreme in pohištva, p.o., sedež:
Blejčeva cesta 46, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/00922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, sedeža, ustanovitelje, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5144345
Firma: TAMIZ Mengeš, izdelkovanje

notranje opreme in pohištva, d.d.
Skrajšana firma: TAMIZ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 96
Osnovni kapital: 40,278.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vstop 14. 12. 1995,
vložek 4,028.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 12. 1995,
vložek 4,028.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova ul. 28, vstop 14. 12. 1995, vložek
14,012.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delničarji interne razdelitve in notranje-
ga odkupa, vstopili 14. 12. 1995, vložili
18,210.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Člani nadzornega sveta: Drzanič Viljem,
Koprivnikar Tone in Kos Franci, vsi vstopi-
li 14. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajn prostore, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
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Rg-43305

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00497 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27737/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5934788
Firma:  BSA,  gospodarsko  interesno

združenje proizvajalcev in prodajalcev
računalniške strojne in programske opre-
me

Skrajšanja firma: BSA GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Ustanovitelji: MICROSOFT družba za

računalniške programe in opremo, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 156; ORACLE
SOFTWARE, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
156; REPRO, podjetje za proizvodnjo trže-
nje in servisiranje računalniške in spremlja-
joče biro opreme, Ljubljana, Šmartinska
106; RESULT računalniški sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, Lepi pot 25; SRC, informatika,
računalništvo, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška cesta 36; UNICOM inženiring, pro-
izvodnja, storitve, servis za programsko in
strojno računalniško opremo in računal-
niških komunikacij, d.o.o., Ljubljana, Leta-
liška cesta 33; LIKO PRIS, podjetje za ra-
čunalništvo in industrijske siteme, d.o.o.,
Vrhnika, Verd; SRC COMPUTERS, raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška cesta 116, vsi vstopili 16. 1. 1996,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Aaron Marko, Ljubljana, Gotska
132, imenovan 16. 1. 1996, kot predsednik
uprave zastopa družbo brez omejitev za po-
sle, ki ne presegajo tolarske protivrednosti
2.000 (dvatisoč) DEM. Za posle, ki prese-
gajo vrednost 2.000 (dvatisoč) DEM potre-
buje pisno soglasje vseh članov.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj.

Rg-43306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00547 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa GRADIS – CONSULT, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Šmartinska 134a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, omeji-
tev zastopnika in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5485169
Osnovni kapital: 233,459.000 SIT
Ustanovitelji: GRADIS, Gradbeno pod-

jetje Celje, p.o., Celje, Ulica XIV. divizije
10, vstop 26. 11. 1991, vložek

16,877.373,70 SIT, odgovornost: ne odg-
varja; GRADIS, Gradbeno podjetje Gradnje
Ptuj, p.o., Ptuj, Ormoška 22, vstop 26. 11.
1991, vložek 9,163.804,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; GRADIS, Gradbeno
podjetje Jesenice, p.o., Jesenice, Prešerno-
va 5, vstop 26. 11. 1991, vložek
15,216.959,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GRADIS, Gradbeno podjetje Ljublja-
na, p.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11,
vstop 26. 11. 1991, vložek 67,341.351,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; GRADIS,
Gradbeno podjetje Maribor, p.o., Maribor,
Gosposvetska 29, vstop 26. 11. 1991, vlo-
žek 39,282.455,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; GRADIS, Gradbeno podjetje Niz-
ke gradnje Maribor, p.o., Maribor, Lavriče-
va 3, vstop 26. 11. 1991, vložek
15,216.959,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GRADIS, Gradbeništvo, d.o.o., Rav-
ne na Koroškem, Dobja vas 125, vstop 26.
11. 1991, vložek 10,824.218,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; GRADIS, Industrij-
sko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Industrijska 2, vstop 26. 11.
1991, vložek 8,049.855,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; GRADIS, Strojno pro-
metna operativa Ljubljana, p.o., Ljubljana,
Šmartinska 32, vstop 26. 11. 1991, vložek
8,806.500,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GRADIS, Biro za projektiranje Mari-
bor, p.o., Maribor, Lavričeva 3, vstop 26.
11. 1991, vložek 8,974.643,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; GRADIS, Podjetje
za inženiring, p.o., Ljubljana, Letališka 33,
vstop 26. 11. 1991, vložek 42,035,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; GRADIS, Biro
za projektiranje Ljubljana, p.o., Ljubljana,
Gradnikove brigade 11, vstop 7. 10. 1992,
vložek 168.143,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; GRADIS CONSULT, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, vstop 22.
12. 1994, vložek 777.662,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; GRADIS, Tehnične,
ekonomske in organizacijske storitve, d.o.o.
(prav. naslednik GIP Gradis Ljubljana,
d.o.o.), Ljubljana, Šmartinska 134a, vstop
21. 12. 1990, vložek 9,437.037,10 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 19. 12. 1995, vložek
13,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 19. 12. 1995, vložek 2,330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vstop 19. 12. 1995, vložek 2,330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bahar Ire-
na, Ljubljana, Beblerjev trg 3, vstop 19. 12.
1995, vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kodrič Marjeta-Meta, Ljublja-
na-Polje, Novo Polje XXI/6a, vstop 19. 12.
1995, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kotnik Anita, Kamnik, Vrhpolje
pri Kamniku 45, vstop 19. 12. 1995, vložek
820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pečenko Boris, Ljubljana, Pražakova ulica
8, vstop 19. 12. 1995, vložek 1,520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Stojkovič Ed-
vard Konrad, Ljubljana, Celovška cesta
145a, vstop 19. 12. 1995, vložek 90.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stojkovič
Ljudmila, Ljubljana, Celovška cesta 145a,
vstop 19. 12. 1995, vložek 90.000 SIT, od-

govornost: ne odgovarja; Kotnik Barbara,
Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku, vstop 19.
12. 1995, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bahar Jan, Ljubljana, Bebler-
jev trg 3, vstop 19. 12. 1995, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bahar Ma-
ja, Ljubljana, Beblerjev trg 3, vstop 19. 12.
1995, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bahar Roman, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 3, vstop 19. 12. 1995, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lojevec Marjeta, Ljubljana-Polje, Pečinska
ulica 7, vstop 19. 12. 1995, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lojevec
Marjan, Ljubljana-Polje, Pečinska ulica 7,
vstop 19. 12. 1995, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borišek Mar-
jan, Ljubljana, Jakčeva ulica 24, vstop 19.
12. 1995, vložek 240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pečenko Vojko, Ljubljana,
Pražakova ulica 8, vstop 19. 12. 1995, vlo-
žek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pečenko Elizabeta, Ljubljana, Pražakova
ulica 8, vstop 19. 12. 1995, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kotnik
Maks, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 45,
vstop 19. 12. 1995, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečenko Boris, razrešen 19. 12. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ločnikar Jože,
Kovačič Klavdij, Kranjc Rudi, Pogačar
Franc in Cimerman Ljubo, vsi vstopili 19.
12. 1995.

Dejavnost, izbrisana 25. 4. 1996: 652
Drugo finančno posredništvo.

Rg-43307

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00564 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INDUSTRIJA GOSTINSKE OPRE-
ME, p.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mlakar Miro, razrešen 28. 1. 1996;
zastopnik Topler Alojz, Ljubljana, Pod Jel-
šami 4, imenovan 19. 1. 1996, kot v.d. di-
rektorja, ki zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-43308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00566 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa IMP LIVAR, proizvodnja in obde-
lava kovin, d.o.o., Ivančna Gorica, sedež:
Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gori-
ca, pod vložno št. 1/13026/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča lastninsko preobli-
kovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, člane nadzornega sve-
ta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5504813
Firma: IMP LIVAR, Proizvodnja in ob-

delava ulitkov, d.d.
Skrajšana firma: IMP LIVAR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
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Osnovni kapital: 374,766.000 SIT
Ustanovitelji: IMP LIVAR Viktor Kole-

ša, izstop 29. 11. 1995; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 29. 11. 1995,
vložek 73,842.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 11. 1995,
vložek 36,921.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vstop 29. 11. 1995, vložek
64,576.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 29.
11. 1995, vložili 69,190.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 29. 11. 1995, vložili
124,681.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; delničarji, vstopili 29. 11. 1995, vložili
5,556.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Člani nadzornega sveta: Trobiš Tomaž,
Ring Irena, Paravel Ivanka in Žorž Mirjan,
vsi vstopili 29. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996:
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 50102 Trgovina na drobno zmotorni-
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; 50402
Trgovina na drobno 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; 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; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, 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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-43309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00582 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa RAZVOJNA DRUŽBA, d.d., raz-
vojni programi in financiranje, Ljublja-
na, Tomšičeva 3, sedež: Tomšičeva 3,
Ljubljana, pod vložno št.1/15842/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5556724
Osnovni kapital: 439.480.000 SIT.

Rg-43310

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00612 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Zdravstveni dom Trbovlje, p.o., Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, sedež: Rudar-
ska c. 12, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/13223/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063094
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996:

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-43311

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00618 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
RUDIS, izgradnja objektov, p.o., Trbov-
lje, sedež: Trg revolucije 25b, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/01535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastinsko preob-
likovanje, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, naziva zastopnika in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003717
Firma: RUDIS, poslovno združenje za

inženiring in izgradnjo objektov, d.d., Tr-
bovlje

Skrajšana firma: RUDIS, d.d., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 599,143.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 18. 12. 1995,
vložek 121,067.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 18. 12. 1995,
vložek 59,914.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vstop 18. 12. 1995, vložek
110,697.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 18.
12. 1995, vložili 106,729.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 18. 12. 1995, vložili
80,908.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; delničarji iz naslova javne prodaje del-
nic, vstopili 18. 12. 1995, vložili
119,828.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Hribar Ludvik, Trbovlje, Ul.
1. junija 36a, razrešen 18. 12. 1995 in po-
novno imenovan za generalnega direktorja,
ki kot predsednik uprave zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Plevčak Andrej,
razrešen 18. 12. 1995; zastopnik Hribar
Zvonko, razrešen 18. 12. 1995; zastopnik
Lavrič Zdravko, razrešen 18. 12. 1995; za-
stopnik Gorjup Anton, razrešen 18. 12.
1995; zastopnik Gorjup Anton, razrešen 18.
12. 1995.

Člani nadzornega sveta: Eberlinc Mar-
jan, Potrata Slavko, Kovač Ladislav, Do-
lanc Marjan, Fritz Zdenko in Pergar Janez,
vsi vstopili 18. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 1.4. 1996: 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; 5010 Trgovina z mo-
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tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
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 nadebelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim maerialom 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; 6711 Storitve fi-
nančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizjske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Rg-43313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00628 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HELIOS, Podjtje za opravljanje zu-
nanjetrgovinskih in dugih poslovnih sto-
ritev, d.o.o., sedež: Količevo 2, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/04470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043204
Osnovni kapital: 313,678.000 SIT
Ustanovitelja: HELIOS Oljarna Domža-

le, d.o.o., Domžale, Sončna 2, Vir, vstop
29. 12. 1989, vložek 3,070.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; HELIOS, Sestavlje-
no podjetje za kapitalske naložbe in razvoj,
d.d., Domžale, Količevo 2, vstop 9. 10.
1995, vložek 310.608.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; HELIOS, Kemična tovarna
Domžale, d.o.o., izstop 9. 10. 1995; HE-
LIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol,
Količevo, d.o.o., izstop 9. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zevnik Jože, razrešen 9. 10.1995.

Člani nadzornega sveta: Roš Silva, Sla-
vinec Uroš in Zevnik Jože, vsi vstopili
9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5010
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgvina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
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, prikjučki, 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; 5233
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
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vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Piprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževnje 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; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7525 Zaščita in reševanje pri
požarih in nesrečah; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-43314

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00630 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HELIOS, Tovarna barv, lakov in
umetnih smol, Količevo, d.o.o. sedež: Ko-
ličevo 65, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/04473/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5043212
Osnovni kapital: 1.435,1000.000 SIT
Ustanovitelji: HELIOS, Tovarna barv, la-

kov in umetnih smol, Količevo, d.o.o., iz-
stop 9. 10. 1995; HELIOS, Sestavljeno pod-
jetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.,
Domžale, Količevo 2, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1.435,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Milanovič Ivan,
Modrijan Janez in Vresk Marko, vsi vstopili
9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 4266
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 4531 Električne inštalacije; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materiaom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje.

Rg-43315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00697 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Informacija pocesov in industrijska
energetika, d.o.o., sedež: Ljubljanska 80,
1230 Domžale, pod vložno št. 1/01916/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5269172
Osnovni kapital: 20,251.207 SIT
Ustanovitelji: Antončič Jelka, Ljubljana,

Tolminska 18, vstop 1. 1. 1991, vložek
188.047 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Burger Majda, Ljubljana, Dolgi most 8č,
vstop 1. 1. 1991, vložek 405.024 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bizjak Mitja, Dom-
žale, Ulica Simona Jenka 9, vstop 1. 1. 1991,
vložek 896.839 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bokalič Darja, Dol pri Ljubljani, Vi-
dem 21d, vstop 1. 1. 1991, vložek 650.932
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černetič
Janko, Brezovica pri Ljubljani, Rimska ce-
sta 49, vstop 1. 1. 1991, vložek 115.721
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čož An-
drej, Ljubljana, Petrovičeva ulica 9, vstop
1. 1. 1991, vložek 419.489 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čretnik Jurij, Ljubljana,
Šmartno 30, vstop 1. 1. 1991, vložek
101.256 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čuk David, Ljubljana, Petkova ulica 18,
vstop 1. 1. 1991, vložek 1,576.701 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Eniko Vesna,
Ljubljana, Stembalova ulica 34, vstop 1. 1.
1991, vložek 390.559 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Furjan Ivan, Ptuj, Klepova 49,
vstop 1. 1. 1991, vložek, 86.791 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jovan Vladimir,
Ljubljana, Ravnikova ulica 5, vstop 1. 1.
1991, vložek 101.256 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Juričič Đani, Ljubljana, Trnov-
ska ulica 8, vstop 1. 1. 1991, vložek 72.326
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalin To-
maž, Ljubljana, Slomškova 19, vstop 1. 1.
1991, vložek 144.652 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Karba Rihard, Ljubljana, Žau-
cerjeva ulica 18, vstop 1. 1. 1991, vložek
216.977 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokot Stanislava-Zlata, Šentvid pri Stični,
Temenica 8, vstop 1. 1. 1991, vložek
433.954 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Košmerlj Matjaž, Brezovica pri Ljubljani,
Laze 26, vstop 1. 1. 1991, vložek 159.117
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač
Branko, Domžale, Litijska 1, Vir, vstop 1.
1. 1991, vložek 622.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kramar Boris, Ljubljana, Pru-
šnikova ulica 25, vstop 1. 1. 1991, vložek
665.397 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lavrič Borut, Bled, Alpska cesta 1, vstop
1.1. 1991, vložek 144.652 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lesjak Iztok, Koper,
Tomšičeva ulica 6, vstop 1. 1. 1991, vložek
216.977 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Makovec Igor, Semič, Semič 38b, vstop 1.
1. 1991, vložek 289.303 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mamula Ljubomir, Ljubljana,
Slovenska cesta 25a, vstop 1. 1. 1991, vlo-
žek 419.489 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Marinšek Zoran, Mengeš, Vegova ulica
9, Trzin, vstop 1. 1. 1991, vložek 1,649.028
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Gre-
ta, Ljubljana, Bičevje 2, vstop 1. 1. 1991,
vložek 433.954 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pavšelj Drago, Šmarje Sap, Jakhlova
7, vstop 1. 1. 1991, vložek 1,591.166 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pegan Marjan,
Dobravlje, Kamnje 9, vstop 1. 1. 1991, vlo-
žek 1,446.515 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pepelnik Cvetko, Ptujska gora, Ptuj-
ska gora 58, vstop 1. 1. 1991, vložek
781.118 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrovčič Janko, Hotedršica, Žibrše 43,
vstop 1. 1. 1991, vložek 101.256 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pirnat Primož, Dol
pri Ljubljani, Pšata 22, vstop 1. 1. 1991,
vložek 998.095 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podlipnik Pavel, Ljubljana, Pod Ko-
stanji 13, vstop 1. 1. 1991, vložek 72.326
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smrdu An-
ton, Postojna, Nova vas 18, vstop 1. 1. 1991,
vložek 506.280 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Strajner Igor, Domžale, Ljubljanska
cesta št. 67a, vstop 1. 1. 1991, vložek
477.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strmčnik Stanko, Mengeš, Prešernova ulica
40, Trzin, vstop 1. 1. 1991, vložek 231.442
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šubelj Mat-
jaž, Ljubljana, Kalingerjeva ulica 6, vstop
1. 1. 1991, vložek 72,326 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vidmar Marijan, Logatec,
Martinov hrib 9, vstop 1. 1. 1991, vložek
1,576.701 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Borut, Dol pri Ljubljani, Dolsko
79, vstop 1. 1. 1991, vložek 86.791 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Živkovič Anto-
nijo, Trbovlje, Ul. španskih borcev 21, vstop
1. 1. 1991,vložek 332.698 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žnidaršič Boris, Ljub-
ljana, Trnovska ulica 6, vstop 1. 1. 1991,
vložek 1,576.701 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 58 – 25. IX. 1997 Stran 4445

v najem. d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Rg-43316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00721 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MESTNA OPTIKA, d.d., Ljublja-
na, Kongresni trg 8, Ljubljana, sedež:
Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana, pod vož-
no št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5036305
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bolčina Bernard, razrešen 15. 1.
1996; direktor Fašalek Slavko, Ljubljana,
Cesta v Zeleni log 24, imenovan 15. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00738 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ING inženiring, podjetje za inženi-
ring, načrtovanje in gradnje, p.o., Ljub-
ljana, sedež: Pavšičeva 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5235006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lipnik Martina, razrešena 30. 1.
1996 kot v.d. direktorja; zastopnik Končan
Milan, Ljubljana, Bratovševa ploščad 4,
imenovan 31. 1. 1996 kot v.d. direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43319

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00796 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa VELO, podjetje, 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
15e, imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornii vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,

radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-43320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00832 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, d.d., firma v angleškem jeziku:
LEK Pharmaceutical and Chemical Com-
pany, d.d., sedež: Verovškova 57, 1107
Ljubljana, pod vložno št. 1/00253/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ge-

neralni direktor Dragonja Metod, razrešen
6. 2. 1996 kot predsednik uprave.

Rg-43322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00846 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PETROL, podjetje za notranjo in zuna-
njo trgovino ter finančno poslovanje r.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 50, sedež: Dunaj-
ska c. 50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05773/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5025796
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Milač Aleksander, dipl. ing., razre-
šen 31. 12. 1995 kot v.d. pomočnika gene-
ralnega direktorja; zastopnik Lotrič Janez,
dipl. pravnik, Ljubljana, Slomškova 29, ime-
novan 29. 12. 1995 kot v.d. pomočnika ge-
neralnega direktorja za ZT, ki zastopa pod-
jetje neomejeno.

Rg-43324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/00874 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa EMONA – MESNA INDUSTRIJA ZA-
LOG, d.o.o., Zalog, Agrokombinatska 63,
sedež: Agrokombinatska 63, 1260 Ljublja-
na-Zalog, pod vložno št. 1/04668/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004772
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šutlar Andrej, raazrešen 11. 2. 1996;
zastopnica Pene Sonja, Ljubljana-Polje, No-
vo Polje cesta X/3, menovana 12. 2. 1996,
kot v.d. generalnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev do višine 10 % osnov-
nega kapitala družbe. Za zastopanje nad
10 % pa mora imeti poseben sklep upravne-
ga odbora.

Rg-43325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00926 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa JAVNA RAZSVETLJAVA, p.o., se-
dež: Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, zastopnika, usta-
novitelje, osnovni kapital, člane nadzorne-
ga sveta, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5015227
Firma: JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 348,060.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 26. 9. 1995, vložek 100,464.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 26. 9. 1995, vložek 19,596.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 26. 9.
1995, vložek 19,956.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 26. 9. 1995, vložili 39,192.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa; vstopili 26. 9. 1995, vloži-
li 17,110.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; delež v zasebni lastnini, vstopili 26.
9. 1995, vložili 152,102.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Sulič Niko, razrešen 26. 9. 1995; di-
rektor Šolar Jože, Ljubljana, Kantetova 63,
imenovan 26. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sulič Niko, Ko-
renč Andrej, Slovenec Viktor, Žagar Darko,
Klavs Pavel in Gunde Anton, vsi vstopili
26. 9. 1995

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516

Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga Trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 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; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 602 Drug
kopenski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7511 Dejavnost uprave; 7513 Dejavnost jav-
nih ustanov za pospeševanje poslovnih de-
javnosti; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-43326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00955 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa FINMEDIA, upravljanje, financira-
nje in kapitalske naložbe, d.d., Ljubljana,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10221/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dva nova člana nadzor-
nega sveta, spremembo statuta z dne 27. 2.
1996 in predložitev zapisnika skupščine s
temile podatki:

Matična št.: 5448573
Člani nadzornega sveta: Sadar Davorin

in Vedlin Marjan, oba vstopila 27. 2. 1996.

Rg-43328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01022 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ELEKTROTEHNA SET, p.o., Splo-
šna elektro trgovina, Ljubljana, Pot tran-
čo 2, sedež: Pod trančo 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01722/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, osnovnega kapita-
la, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti,
ustanovitelje ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5198704
Firma: ELEKTROTEHNA SET, d.d.,

Splošna elektro trgovina
Skrajšana  firma:  ELEKTROTEHNA

SET, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 667,600.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 25. 8. 1995, vložek 341,488.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 25. 8. 1995, vložek 66,760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 25. 8.
1995, vložek 66,760.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 25. 8. 1995, vložili 133,520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 25. 8.
1995, vložili 59,072.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Žavbi Rudolf,
Radi Marko, Godnič Milan, Kocjančič Ana,
Premk Frančiška in Krajnc Herman, vsi
vstopili 25. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 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; 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; 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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 92712 De-
javnost igralnic.

Rg-43329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01031 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Delniška družba Astra Tehnična tr-
govina, trgovanja in opravljanje storitev,
d.d., sedež: Staničeva 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5114276
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pirc Antonija, dipl. oec., Ljublja-
na, Glinškova ploščad 27, imenovana 16. 2.
1996, kot namestnica v.d. direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-43330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01072 z dne 2. 4. 1996 pod št. vložka
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1/25578/13 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev domače podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860571069
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Celje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska cesta

3a
Ustanovitelj: Nova Ljubljanska banka

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop 20. 2.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žvar Ernest, Celje, Spominska ulica
9, imenovan 20. 2. 1996, zastopa podružni-
co v skladu s pooblastilom uprave Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za zasto-
panje in odločanje.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1996: 65121
Dejavnost bank.

Rg-43331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01137 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
METALKA TRGOVINA, podjetje za tr-
govino na drobno, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02356/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5111153
Firma: METALKA TRGOVINA, d.o.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1996: 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43332

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01191 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DONIT, kemična industrija, d.d.,
Medvode, sedež: Cesta komandanta Sta-
neta 38, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/01326/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo priimka zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5043352
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Krenk Mihaela, Ljubljana, Palme-
jeva ulica 18, imenovana 13. 10. 1995, lah-
ko posle glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi podobne posle, sklene le na pod-
lagi predhodnega soglasja nadzornega sve-
ta.

Rg-43333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01194 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CERTIUS, družba za upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25100/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5832900
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 8
Ustanovitelj: Kranjc Ludvik, izstop 4. 1.

1996; SAMBOX poslovne storitve, d.o.o.,
Murska Sobota, Slovenska 42, vstop 1. 12.
1994, vložek 75,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Ludvik, razrešen 9. 11. 1995;
direktorica Bačac Jasna, Ljubljana, Bizan-
tova 15, imenovana 5. 12. 1995, brez so-
glasja skupščine ne sme sklepati pogodb: o
prodaji in nakupu nepremičnin ter premič-
nin, ki so osnovno sredstvo; o najemanju
kreditov; o delu v zvezi z dejavnostjo pod-
jetja, kjer vrednost presega znesek 5000
DEM v tolarski protivrednosti; v drugih pri-
merih določenih s statutom in drugimi akti
podjetja.

Rg-43334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01198 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MINERALKA, proizvodnja negor-
ljivih materialov, d.o.o., sedež: Ulica 4.
maja 16, 1380 Cerknica, pod vložno št.
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1/11700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev družbe BREST MINE-
RALKA, d.o.o., spremembo osnovnega ka-
pitala in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5854393
Osnovni kapital: 60,000.000 SIT
Ustanovitelj: ISOVOLTA A.G., Avstri-

ja, A-2355 Wiener Neudorf, vstop 12. 7.
1994, vložek 60,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pripojitev BREST-MINERALKA, d.o.o.,
Cerknica; v stečaju št. reg. vl.: 1/10180/00
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 4. 3.
1996.

Rg-43336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01216 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LJUDSKA BANKA, d.d., sedež: Mi-
klošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člana uprave s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Vodopivec Boris, Ljubljana, Ope-
karska 13c, imenovan 9. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev

Rg-43337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01231 z dne 1. 4. 1996 pod št. vložka
1/25578/12 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev domače podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860571071
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Posavje – Krško
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8270 Krško, Trg Matije Gubca 1
Ustanovitelj: Nova Ljubljanska banka,

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop 20. 2.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avsec Dejan, Brežice, Kregarjeva 30,
imenovan 16. 1. 1996, zastopa podružnico v
skladu s pooblastilom uprave Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana za zastopanje
in odločanje.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 65121
Dejavnost bank.

Rg-43338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01251 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LJUBLJANA INVEST, družba za
upravljanje s sredstvi in kapitalom,
d.d., Mucherjeva 21, Ljubljana, sedež:
Mucherjeva 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03065/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d.
v d.o.o., uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5302439
Firma: LJUBLJANA INVEST, družba

za upravljanje s sredstvi in kapitalom,
d.o.o., Mucherjeva 21, Ljubljana

Skrajšana  firma:  LJUBLJANA  IN-
VEST, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje ININ,

d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, vstop 8. 1.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 511
Posredništvo; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01258 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Sestavljeno podjetje Geološki zavod
Ljubljana, r.o., sedež: Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05676/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5051177
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Novak Franc, Ljubljana, Komanova
ulica 19a, razrešen 28. 2. 1996 kot v.d. ge-
neralnega direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa podjetje neomejeno.

Rg-43341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01313 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  VARNOST  MENGEŠ,  družba  za
varovanje premoženja, d.d., Mengeš, se-
dež: Jelovškova cesta 40, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/03145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5174457
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska cesta

24a.

Rg-43343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01391 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KMETIJSKA ZADRUGA VRHNI-
KA, z.o.o., sedež: Cankarjev trg 5, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/00833/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142270000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Turk Ivan, Brezovica, Molska cesta
29, razrešen 29. 2. 1996 kot vodja splošne-
ga sektorja in v.d. direktorja zadruge ter dne
27. 2. 1996 imenovan za direktorja zadruge,
ki zastopa zadrugo brez omejitev v okviru
dejavnosti zadruge, razen pri investicijah,
pri pravnih poslih, ki se nanašajo na promet
z nepremičninami, z osnovnimi sredstvi ali
dolgoročnimi plasmaji nad tolarsko proti-
vrednostjo 1000 DEM po sklepu upravnega
odbora zadruge. V poslih zunanjetrgovin-
skega prometa zastopa zadrugo neomejeno.

Rg-43344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01443 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DELOZA, Družba za proizvodnjo
delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,

Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sedež:
Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št.1/00454/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva, izbris
zastopnika ter člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5067219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Kojnik Vida, razrešena 9. 2.
1996; zastopnik Novšak Ivan, Izlake, Obre-
zija 14, razrešen 11. 3. 1996 kot v.d. direk-
torja in imenovan za člana uprave, ki zasto-
pa družbo z omejitvami v skladu z akti druž-
be.

Člani nadzornega sveta: Gorenc Ivo,
Raspor Aleš, Fritz Zdenko, Potočnik Alen-
ka in Kojnik Vida, vsi vstopili 9. 2. 1996.

Rg-43346

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01468 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27735/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5940265
Firma: Združenje FITAS, gospodarsko

interesno združenje
Skrajšana firma: Združenje FITAS
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1112 Ljubljana, Letališka 15
Ustanovitelji: JULON, d.d., Ljubljana,

Ljubljana, Letališka cesta 15; AQUASAVA,
d.o.o., Kranj, Kranj, Gorenjesavska 12;
TOBAČNA LJUBLJANA, d.o.o., Ljublja-
na, Tobačna ulica 5; HENKEL –
ZLATOROG, d.o.o., Maribor, Industrijska
28; Onušič Jože Bogdan, Cerknica, Koza-
rišče 30; Cernigoi Teodoro, Ljubljana, Gla-
varjeva ul. 8; vsi vstopili 15. 3. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Onušič Jože Bogdan, imenovan 15.
3. 1996 kot sekretar združenja zastopa brez
omejitev; zastopnik Bonazzi Giulio, Vero-
na, Del Torressin 2, imenovan 15. 3. 1996,
kot predsednik združenja zastopa združenje
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mesarič Andrej,
Simonič Bojan in Cernigoj Teodoro, vsi
vstopili 15. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9900
Eksteritorialne organizacije in združenja.

Rg-43347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01487 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Zasavska hranilno kreditna služba,
p.o., sedež: Cankarjev trg 5, 1410 Zagor-
je ob Savi, pod vložno št 1/01762/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5222036
Sedež: 1411 Izlake, Izlake št. 40.

Rg-43348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/01498 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CAP-INVEST, pooblaščena družba
za upravljanje, d.d., Ljubljana, sedež:
Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5859255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Reinhardt Rudi, razrešen 13. 3. 1996;
zastopnik Žika Brankov, Ljubljana, Vurni-
kova 11, imenovan 25. 3. 1996 kot vršilec
dolžnosti direktorja, ki lahko le s soglasjem
nadzornega sveta sklepa naslednje pravne
posle: pridobitev (vključno z gradnjo), ods-
vojitev in obremenitev nepremičnin; naje-
manje kreditov namenjenih za investicije;
pridobitev (razen storitve), odsvojitev in
obremenitev pravic industrijske lastnine. V
teh primerih zastopa družbo direktor in
predsednik nadzornega sveta kolektivno.

Rg-43349

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01505 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Žitna skupnost Ljubljana, gospo-
darsko interesno združenje, sedež: Ma-
sarykova 36, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5498201
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 9111

Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj.

Rg-43350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01509 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva in omejitev zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5300231
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Prvinšek Franc, razrešen 23. 11.
1995; zastopnik Brglez Pavel, razrešen 23.
11. 1995; zastopnik Mozetič Dragan, razre-
šen 23. 11. 1995; zastopnik Marinšek Mitja,
razrešen 23. 11. 1995; zastopnica
Germ-Metlika Enrika, razrešena 23. 11.
1995; zastopnik Gajič Branko, Ljubljana,
Ulica 9. junija 2, razrešen 23. 11. 1995 kot
podpredsednik poslovodnega odbora za fi-
nance in imenovan za podpredsednika in
člana uprave za področje financ in računo-
vodstva, ki je pooblaščen za sklepanje po-
godb in drugih pravnih poslov s svojega
delovnega področja financ, računovodstva
in izvajanja investicij, s tem, da mora prido-
biti predhodno soglasje za naslednje posle:
nabavo ali prodajo osnovnih sredstev (ma-
terialne naložbe), katerih vrednost presega
50 milijonov tolarjev in ni predvidena v
letnem planu; nakup delnic oziroma poslov-
nih deležev v dolgoročno lastništvo in nji-
hovo prodajo; najetje in dajanje kreditov in
poroštev nad enim letom; zastopnik Gerži-
na Saša Ivan, Ljubljana, Kantetova ulica 91,
imenovan 23. 11. 1995 kot podpredsednik

in član uprave za področje komerciale in
trženja je pooblaščen za sklepanje pogodb
in drugih pravnih poslov s svojega delovne-
ga področja komerciale in trženja, s tem, da
mora pridobiti predhodno soglasje nadzor-
nega sveta za naslednje posle: ustanavljanje
in ukinjanje družb doma in v tujini in po-
družnic v tujini; zastopnik Klemenčič Alojz,
Ljubljana,Ulica Malči Beličeve 55, razre-
šen 23. 11. 1995 kot namestnik predsednika
poslovodnega odbora in imenovan za na-
mestnika predsednika in člana uprave za
področje organizacije, kadrovanja, pravnih
zadev, splošnih zadev in informatike, ima v
odsotnosti predsednika enaka pooblastila
kot predsednik, poleg tega je pooblaščen za
sklepanje pogodb in drugih pravnih poslov
s svojega delovnega področja organizacije,
kadrovanja, pravnih in splošnih zadev ter
informatike, s tem, da mora pridobiti pred-
hodno soglasje nadzornega sveta za nasled-
nje posle: nabavo ali prodajo osnovnih sred-
stev (materialne naložbe), katerih vrednost
presega 50 milijonov tolarjev in ni predvi-
dena v letnem planu; ustanavljanje in uki-
njanje družb doma in v tujini in podružnic v
tujini.

Rg-43351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01510 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CAPINVEST, d.d., Pooblaščena in-
vesticijska družba Ljubljana, sedež: Pra-
žakova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26077/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5893895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Reinhardt Rudi, razrešen 13. 3. 1996;
zastopnik Žika Brankov, Ljubljana, Vurni-
kova 11, imenovan 25. 3. 1996 kot vršilec
dolžnosti direktorja, ki lahko le s soglasjem
nadzornega sveta sklepa naslednje posle:
pridobitev (vključno z gradnjo), odsvojitev
in obremenitev nepremičnin; pogodbe za ka-
tere je tako določeno s poslovnim načrtom
družbe; plačilo provizije v delnicah investi-
cijske družbe; najemanje in dajanje posojil,
če znesek posojila presega 100.000 DEM
po tečaju DEM; pogodbe o prenosu oprav-
ljanja plačilnega prometa, hrambe vrednost-
nih papirjev in opravljanja poslov o nakupu
in prodaji vrednostnih papirjev na borzi; iz-
plačilo predčasne dividende.

Rg-43352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01515 z dne 15. 4. 1996 pod št. vložka
1/27765/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940397
Firma: LHB FINANCE, podjetje za fi-

nančne in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LHB FINANCE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LHB INTERNATIONALE

HANDELSBANK A.G., Frankfurt am Main,

Große Gallusstraße 16, vstop 1. 3. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jančar Tomaž, Kamnik, Groharjeva
8, imenovan 1. 3. 1996, ne more brez so-
glasja družbenika sklepati poslov ali spreje-
mati odločitev, ki se nanašajo na: najemanje
posojil; pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin ali drugih sredstev ali da-
janje takih posojil ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje za-
kupnih pogodb glede lastnih ali tujih sred-
stev; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; podeljevanje prokure in neomeje-
nih pooblastil; zaposlovanje delavcev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-43353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01598 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa Pro 55, Biro za projektiranje in inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13049/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5504716
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 4. 12. 1995; Prvi investi-
cijski sklad PID, d.d., Ljubljana, Trdinova
4, vstop 4. 12. 1995, vložek 780.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01607 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa MLADINSKA KNJIGA, TRGOVINA
KNJIGARNA  KONZORCIJ,  KNJIGO-
TRŠTVO, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 29, sedež: Slovenska cesta
29,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5631785
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mlinar Andreja, razrešena 25. 3.
1996; zastopnik Gorjup Borut, Škofljica,
Gradišče 93, imenovan 25. 3. 1996 kot v.d.
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen v primeru, ko vrednost posameznega
posla presega 13,000.000 SIT in je za skle-
panje takšnega posla potrebno soglasje usta-
novitelja.

Rg-43356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01625 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku; LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company d.d., sedež: Verovškova 57,
1107 Ljubljana, pod vložno št. 1/00253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5043425
Član nadzornega sveta: Jerko Tanja, iz-

stopila 20. 11. 1995; Kesič Dragan, vstopil
7. 2. 1996.

Rg-43358

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01780 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MOJ – MAJ, računovodske storitve
in zastopanje, Ljubljana, Ižanska c. 55,
d.o.o., sedež: Ižanska c. 55, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10554/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5522463
Firma: MOJ – MAJ, računovodske sto-

ritve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 66a

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 66a
Ustanovitelj: Kreča Majda, izstop 29. 3.

1995; Kreča Franc, Ljubljana, Tržaška ce-
sta 66a, vstop 29. 3. 1995, vložek 1,568.838
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kreča Majda, razrešena 29. 3.
1995; direktor Kreča Franc, imenovan 29.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-43359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01959 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE NOVICE, časopisno
založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Du-
najska 5, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 16. 4. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5508185.

Rg-43360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/10031 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu
vpisa  TEHNOSOFT,  d.o.o.,  Ljubljana,
Ulica Jožeta Jame 14, sedež: Ulica Jožeta
Jame 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02698/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5306124
Ustanovitelj: Kulovec Branko, Ljublja-

na, Polanškova 18, vstop 7. 11. 1989, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lazar Andrej, izstop 13. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazar Andrej, razrešen 13. 5. 1994;
direktor Kulovec Branko, imenovan 13. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16173 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  BRT,  bioradiestezia  in  trgovina,
d.o.o., Log 28a, Hrastnik, sedež: Log 28a,
1340 Hrastnik, pod vložno št. 1/18307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5655404
Firma: BRT SAVIOZZI & CO, biora-

diestezija in trgovina Hrastnik, d.n.o.,
Hrastnik

Skrajšana  firma:  BRT  SAVIOZZI  &
CO, d.n.o., Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Saviozzi Jože, vstop 8. 4.

1991 in Saviozzi Marta, vstop 12. 12. 1994,
oba Hrastnik, Log 28a, vložila po 8.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Saviozzi Jože, razrešen 12. 12. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Saviozzi Marta,
imenovana 12. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-43364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01955 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KTL, Potiskana embalaža, podjetje
za proizvodnjo potiskane embalaže, p.o.,
Ljubljana, Letališka cesta, sedež: Leta-
liška cesta, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5269962
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ferengja Zdenka, razrešena 23. 3.
1995; prokuristka Škoda Djilas Alenka, raz-
rešena 23. 3. 1995; zastopnik Žepič Janez,
Križe, Cesta Kokrškega odreda 25, imeno-
van 23. 3. 1995 kot v.d. direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-43371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06531 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KOTAR-SLIVNA, trgovina z meša-
nim blagom, d.o.o., Slivna, sedež: Slivna
16, 1252 Vače, pod vložno št. 1/09712/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5434955
Osnovni kapital: 1,549.955 SIT
Ustanovitelja: Vrtačnik Janez in Vrtač-

nik Marija, oba Vače, Slivna 16, vstopila
26. 11. 1990, vložila po 774.977,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-43373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06559 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu

vpisa JESEN, storitveno podjetje, d.o.o.,
Volčji Potok 45a, Radomlje, sedež: Volčji
Potok 45a, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/12949/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5509297
Osnovni kapital: 1,515.568 SIT
Ustanovitelj: Tomelj Jože, Radomlje,

Volčji potok 45a, vstop 12. 7. 1991,vložek
1,515.568 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06613 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TACTA, svetovanje, projektiranje,
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čar-
gova 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23811/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5824168
Osnovni kapital: 1,525.765 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Miha, Ljubljana,

Strossmayerjeva 6, vstop 25. 5. 1993, vlo-
žek 763.765 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zavrl Tomaž, Ljubljana, Lončarska ste-
za 4, vstop 25. 5. 1993, vložek 762.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43375

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06633 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ZEMPOL, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Črnuška cesta 2b, Črnu-
če, sedež: Črnuška cesta 2b, 1231 Ljub-
ljana Črnuče, pod vložno št. 1/13822/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5614511
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Polanič Darko, Ljublja-

na-Črnuče, Črnuška c. 2b, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelova-
nje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo
pijač; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0202 Gozdarske storitve; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na trž-
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nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-43376

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06938 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa GAJA, d.o.o., Knjigovodsko-računovod-
ski servis, trgovina in gostinstvo, Prelog
122, Domžale, sedež: Prelog 122, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/18213/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5680131
Firma:  GAJA,  d.o.o.,  Knjigovod-

sko-računovodski servis, trgovina in go-
stinstvo, Krožna pot 27, Domžale,

Sedež: 1230 Domžale, Krožna pot 27
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Stopar Bogomila, Mengeš, Muši-
čeva 33, razrešena 10. 5. 1994.

Rg-43378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11412 z dne 15. 3. 1996 pod št. vložka
1/11571/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: SIPEX, zunanjetrgovinsko po-
slovanje, d.o.o., Dragomer, V Loki 20,
Brezovica pri Ljubljani

Skrajšana firma: SIPEX, d.o.o., Brezo-
vica pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani, V
Loki 20, Dragomer

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šorli Avgust in Šorli Bo-

rut, oba Brezovica pri Ljubljani, V Loki 20,
Dragomer, izstopila 17. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Šorli Avgust, razrešen 17. 5. 1994;
zastopnik Šorli Borut, razrešen 17. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Avgust Šorli in Borut Šor-
li, oba Dragomer, V Loki 20, Brezovica pri
Ljubljani.

Rg-43380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13099 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ISA, turizem in gostinstvo, izleti,
Slovenija, Alpe Adria Bled, d.d., Domža-
le, sedež: Ljubljanska 80, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/21872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5319846
Člani nadzornega sveta: Marolt Milan,

Boben Bronka in Tomec Tone, vsi vstopili
23. 5. 1994.

Rg-43381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13104 z dne 15. 3. 1996 pod št. vložka
1/08379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5408563
Firma: ART-Festival, Podjetje za trže-

nje in posredovanje kulturno-umetniških
programov, prireditev in storitev, za za-
stopanje in turizem, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ART-Festival, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg francoske
revolucije 1-2

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Prireditvena poslovalnica

Festival, Ljubljana, Trg francoske revoluci-
je 1-2, izstop 1. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vajda Vladimir, Ljubljana, Gašperi-
čeva 7, razrešen 1. 7. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznoti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Prireditvena poslovalnica
Festival, Ljubljana, Trg francoske revoluci-
je 1-2.

Rg-43382

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14829 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ABC AGROHIT, Trgovsko podjet-
je na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, se-
dež: Opekarna 5, 1420 Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/12358/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5488397
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja
in začimb; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 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; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na

drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-43383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17621 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO MODUS, podjetje za zapo-
slovanje invalidov, d.o.o., Verd 107, Vrh-
nika, sedež: Verd 107, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/07364/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5382556.

Rg-43387

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19462 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TIKOMAT, trgovina, inženiring,
zastopstvo in storitve, d.o.o., Cerknica,
sedež: Cesta v Dolenjo vas 2, 1380 Cerk-
nica, pod vložno št. 1/15256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5565774
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trstenjak Vinko, Cerkni-

ca, Cesta v Dolenjo vas 2, vstop 28. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 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; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-43388

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19463 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
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vpisa MDM COMMERCE, Podjetje za
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska
7, sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10766/00 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.: 5467233
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Devčić Majda in Devčić

Milan, oba Kamnik, Groharjeva 6, vstopila
17. 12. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strjio, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi.

Rg-43391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19736 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa NAMA veleblagovnica Ruski car,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 211, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12355/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti, pooblastil zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žargi Samo, Ljubljana, Vojkova 91,
razrešen 21. 7. 1994 in ponovno imenovan
za direktorja, ki mora pridobiti predhodno
soglasje družbenika za: sklenitev poslov,  ka-
dar vrednost posla presega znesek 2,000.000
SIT; vse posle, ki konstituirajo za družbo
obveznost, ki presega vrednosti 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; 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 dne 15. 3. 1996: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-

cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-43390

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19465 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GEOPLAN, consulting, ingeniring,
d.o.o., Kamnik, Titov trg 3, sedež: Titov
trg 3, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/22171/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5880084
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kreibich Helmut, izstop

19. 12. 1994; Goldbrunner Hermann, izstop
19. 12. 1994; Sekavčnik Helena, Kamnik,
Grintovška 10, vstop 26. 2. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovač Bogomir, Kamnik, Kranjska c. 4c,
vstop 26. 2. 1993, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 6110 Pomorski promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike, 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-43392

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19806 z dne 15. 3. 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 register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, pooblastil zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5754500
Osnovni kapital: 109,786.000 SIT
Ustanovitelja: BUETTINGHAUS, Beton-

werk Gesellschaft m.b.H., Graz, vstop 23.

10. 1992, vložek 55,990.860 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; KOVINOTEHNA, med-
narodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Mari-
borska 7, vstop 23. 10. 1992, vložek
53,795.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Mayr Herman, Dobi bei Graz, Fa-
ding 6, razrešen 30. 12. 1994 kot v.d. direk-
torja in imenovan za prokurista; zastopnik
Koprivc Emil, Polenšak, Prerad 42, razre-
šen 30. 12. 1994 kot v.d. direktorja in po-
novno imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo kot poslovodja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastinami; 5132 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 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; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi 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; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 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; 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; 5485 Trgovi-
na 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.; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
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danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-43396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01309 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJA-
NA, sedež: Rodičeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.:5642574
Oseba, pooblaščena za zastopanika: za-

stopnica Strmole Branka, Ljubljana, Oražno-
va 3, razrešena 23. 6. 1994 kot v.d. ravnate-
ljica in ponovno imenovana za zastopnico, ki
zastopa šolo kot ravnateljica, brez omejitev.

Rg-43398

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01535 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  TEHNOUNION,  zastopstvo  tujih
firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člane nadzornega sveta ter spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5000947
Člani nadzornega sveta: Mravljak Zina,

Šušteršič Franc in Šager Jure, vsi izstopili
7. 3. 1995 ter Menard Jože, Ponikvar Mat-
jaž, Jenič Viktorija, Štepec Slavko, Pretnar
Janez in Tomaževič Bojan, vstopili 7. 3.
1995 in Horvat Darko, vstopil 7. 9. 1995.

Rg-43400

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02309 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MOBITEL, telekomunikacijske sto-
ritve, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5524598
Člani nadzornega sveta: Meše Pavel, Pe-

trič Vojko, Mendušič Jelka in Černe Robert,
vsi izstopili 20. 10. 1995; Metelko Ana,
vstopila 22. 12. 1995 ter Piskernik Jakob,
Oset Alojz in Zdolšek Simon, vstopili 20.
10. 1995.

Rg-43402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03975 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KOMPAS SKLAD 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska  22,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.

1/26076/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5893640
S sklepom skupščine z dne 19. 6. 1995

se poveča osnovni kapital z izdajo druge
emisije delnic za 3.000,000.000 SIT.

Rg-43403

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04042 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  TEHNOUNION,  zastopstvo  tujih
firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000947
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Gavez Miro, Šmarje Sap, Murnova
2, razrešen 17. 5. 1995 ter ponovno imeno-
van za predsednika uprave potrebuje so-
glasje nadzornega sveta za: nabavo in pro-
dajo nepremičnin; ustanavljanje družb in
odpiranje podružnic; Garantini Silvester,
Domžale, Podrečje 4a, imenovan 17. 5.
1995 za člana uprave za komercialno po-
dročje, ki potrebuje soglasje nadzornega
sveta za: nabavo in prodajo nepremičnin;
ustanavljanje družb in odpiranje podruž-
nic; Linhart Božidar, Ljubljana, V Mur-
glah 127, imenovan 17. 5. 1995 za člana
uprave za finančno področje, ki potrebuje
soglasje nadzornega sveta za: nabavo in
prodajo nepremičnin; ustanavljanje družb
in odpiranje podružnic.

Rg-43404

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04110 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  LIKO  BORLES,  družba  za  pro-
izvodnjo pohištva, d.o.o., Borovnica, Me-
jačeva 2, sedež: Mejačeva 2, 1353 Borov-
nica, pod vložno št. 1/10102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5444187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Drobnič Janko, Preserje, Preserje
40d, razrešen 16. 4. 1995 kot v.d. direktorja
ter dne 17. 4. 1995 imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04315 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPO-
SLOVANJE, OBMOČNA ENOTA MUR-
SKA SOBOTA, Arhitekta Novaka 3,
Murska Sobota, sedež: Arhitekta Novaka
3,  9000  Murska  Sobota,  pod  vložno  št.
1/17810/05 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Čahun Mandič Cveta, Murska So-
bota, Lendavsko naselje 26, razrešena 28. 2.
1994 kot v.d. direktorja ter dne 1. 3. 1994
imenovana za direktorico, ki zastopa ob-
močno enoto brez omejitev.

Rg-43406

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04316 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPO-
SLOVANJE, OBMOČNA ENOTA SEV-
NICA, Trg svobode 32, Sevnica, sedež:
Trg svobode 32, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/17810/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Koren Anton, Sevnica, Cesta na Do-
bravo 31, razrešen 28. 2. 1994 kot v.d. di-
rektorja in dne 1. 3. 1994 imenovan za di-
rektorja, ki zastopa območno enoto brez
omejitev.

Rg-43407

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04317 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  REPUBLIŠKI  ZAVOD  ZA  ZA-
POSLOVANJE,  OBMOČNA  ENOTA
MARIBOR, Gregorčičeva 37, Maribor,
sedež: Gregorčičeva 37, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/17810/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Strban Marko, Maribor, Ferkova 4,
razrešen 28. 2. 1993 kot v.d. direktorja in
dne 1. 3. 1994 imenovan za direktorja, ki
zastopa območno enoto brez omejitev.

Rg-43410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04320 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  REPUBLIŠKI  ZAVOD  ZA  ZA-
POSLOVANJE,  OBMOČNA  ENOTA
LJUBLJANA, Parmova 32, Ljubljana, se-
dež:  Parmova  32,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/17810/07 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Miklič Peter, Ljubljana, Švabičeva
5, razrešen 28. 2. 1994 kot v.d. direktorja
ter dne 1. 3. 1994 imenovan za direktorja, ki
zastopa območno enoto brez omejitev.

Rg-43411

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04321 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  REPUBLIŠKI  ZAVOD  ZA  ZA-
POSLOVANJE,  OBMOČNA  ENOTA
NOVO MESTO, Trdinova 10, Novo me-
sto, sedež: Trdinova 10, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/17810/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Smerdu Franc, Novo mesto, Šego-
va 16, razrešen 28. 2. 1994 kot v.d. direk-
torja ter dne 1. 3. 1994 imenovan za direk-
torja, ki zastopa območno enoto brez ome-
jitev.
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Rg-43412

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04322 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPO-
SLOVANJE, OBMOČNA ENOTA CE-
LJE, Šlandrov trg 7, Celje, sedež: Šlan-
drov  trg  7,  3000  Celje,  pod  vložno  št.
1/17810/10 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Korent Bojana, Celje, Miklošičeva
1, razrešena 28. 2. 1994 kot v.d. direktorja
ter dne 1. 3. 1994 imenovana za direktorico,
ki zastopa območno enoto brez omejitev.

Rg-43413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04323 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  REPUBLIŠKI  ZAVOD  ZA  ZA-
POSLOVANJE,  OBMOČNA  ENOTA
VELENJE, Šaleška 19, Velenje, sedež: Ša-
leška  19,  3320  Velenje,  pod  vložno  št.
1/17810/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kordeš Štefka, Velenje, Cesta II/14
razrešena 28. 2. 1994 kot v.d. direktorja ter
dne 1. 3. 1994 imenovana za direktorico, ki
zastopa območno enoto brez omejitev.

Rg-43414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04324 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  REPUBLIŠKI  ZAVOD  ZA  ZAPO-
SLOVANJE, OBMOČNA ENOTA KO-
PER, Kmečka 2, Koper, sedež: Kmečka  2,
6000  Koper,  pod  vložno  št. 1/17810/09
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kočevar Furlan Mira, Koper, Dol-
ga reber 7, razrešena 28. 2. 1994 kot v.d.
direktorja ter dne 1. 3. 1994 imenovana za
direktorico, ki zastopa območno enoto brez
omejitev.

Rg-43415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04325 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLO-
VANJE, OBMOČNA ENOTA KRANJ,
Bleiweisova 12, Kranj, sedež: Bleiweisova
12, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/17810/08
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300410000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Belčič Franc, Kranj, Ul. Janeza Puharja 6,
razrešen 28. 2. 1994 kot v.d. direktorja ter
dne 1. 3. 1994 imenovan za direktorja, ki
zastopa območno enoto neomejeno.

Rg-43416

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

št. 95/04527 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  ZNANSTVENORAZISKOVALNI
CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE
ZNANOSTI IN UMETNOSTI, p.o.,
Scientific Research Centre of the Slove-
ne Academy of Sciences and Arts, sedež:
Gosposka 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01753/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5105498
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7481 Fotografska dejavnost;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-43417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04547 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO MODUS, podjetje za zapo-
slovanje invalidov, d.o.o., Verd 107, Vrh-
nika, sedež: Verd 107, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/07364/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5382556
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vidic Stojan, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Gerdina Ciril, Borovnica, Ul. Bra-
tov Mivšek 20, imenovan 1. 7. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-43418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04563 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO STOLI, družba za proizvod-
njo pohištva, d.o.o., Vrhnika, Verd 107,
sedež: Verd 107, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/10103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5443954
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Džinić Alija, Vrhnika, Na Zelenici
3c, imenovan 1. 8. 1995 za v.d. direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Debevec Rudolf, razrešen 31. 7. 1995.

Rg-43420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04836 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ALPE-ADRIA, podjetje za organi-
zacijo in propagando, d.o.o., sedež: Kopa-
liška  6,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07097/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5368952
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Društvo ALPE-ADRIA,

Ljubljana, Breg 2, vstop 9. 4. 1990, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Ljub-
ljana, Dunajska 18, vstop 9. 4. 1990, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Če-
mažar Janez, Ljubljana, Ziherlova 4, vstop
29. 5. 1991, vložek 1,480.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Regovec Florjan, iz-
stop 19. 12. 1994; Curk Stane, izstop 19. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čemažar Janez, Ljubljana, Ziherlo-
va 4, razrešen 19. 12. 1994 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-43421

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04837 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BREST-TAPETNIŠTVO, podjetje
za proizvodnjo in promet pohištva, d.o.o.,
sedež: Cerknica, 1380 Cerknica, pod vlož-
no št. 1/10172/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5452511
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrastnik Franc, razrešen 5. 9. 1995;
direktor Drobnič Srečo, Cerknica, Primšar-
jeva 3, imenovan 5. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-43422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04876 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  POSLOVNI  SISTEM  ZA  AVTO,
Trgovina na debelo in drobno z avtomo-
bili, rezervnimi deli in materialom, p.o.,
Ljubljana,  sedež:  Celovška  150,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5099595
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Habič Marjan, Ljubljana-Črnuče, Iz-
letniška ulica 3, razrešen 29. 9. 1991 kot
v.d. predsednika KPO in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-43423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04981 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  Dom  starejših  občanov  Ljublja-
na-Moste-Polje, p.o., sedež: Ob Sotočju 9,
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1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01759/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje v javni socialno varstveni zavod,
spremembo firme, ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5227046
Firma: Dom starejših občanov Ljub-

ljana-Moste-Polje
Skrajšana firma: DSO Ljubljana Mo-

ste-Polje
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinska skupnost social-

nega skrbstva Ljubljana Moste-Polje, izstop
6. 5. 1993; Vlada Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Gregorčičeva ul. 20, vstop 6. 5. 1993,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 853
Socialno varstvo.

Rg-43426

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05106 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KMETIJSKI POSKUSNI CENTER
JABLE, p.o., Loka, Grajska 1, Mengeš,
sedež: Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/00723/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5164095
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Avšič Alojz, razrešen 31. 5. 1995; direk-
tor Novak Roman, Moravče, Imenje 8, ime-
novan 31. 5. 1995, ima neomejeno pooblasti-
lo za zastopanje, razen za nakup in prodajo
osnovnih sredstev iz sredstev skupne porabe,
za katere je pooblaščen zbor delavcev.

Rg-43427

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05259 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa FACTOR BANKA, d.d., sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24517/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777011
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna c. 16
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:

65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom.

Rg-43429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05274 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
MERCATOR-SAVICA, trgovinsko pod-
jetje, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta  7,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnikov, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, de-
javnost in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5048389
Firma:  MERCATOR-SAVICA,  trgo-

vinska družba, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-SAVI-

CA, d.d.

Osnovni kapital: 423,240.000 SIT
Ustanovitelji: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., Ljubljana, Dunajska 7,
vstop 13. 12. 1989, vložek 423,240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MERCATOR-
SAVICA, d.d., izstop 14. 6. 1995; MER-
CATOR-ROŽNIK, d.d., izstop 14. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jelenc Nives, razrešena 14. 6. 1995;
zastopnica Dobovšek Mateja, razrešena 14.
6. 1995; zastopnik Pungerčar Bojan, razre-
šen 14. 6. 1995; zastopnica Reisp-Kobal Ta-
deja, razrešena 14. 6. 1995; direktor Vodo-
pivec Robert, Ljubljana, Trnovski pristan 6,
razrešen 14. 6. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki mora kot uprava pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: pridobitev, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb
in podružnic doma in v tujini; investicije,
prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske, določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; nakup ali prodajo paten-
tov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kre-
ditov ter poroštev, če ti posli niso bili pred-
videni v letnem planu družbe ali niso v zve-
zi z dejavnostjo družbe; nakup delnic oziro-
ma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Čerin Aleš,
Čampa Ludvik in Jelenc Nives, vstopili 14.
6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473

Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 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).

Rg-43430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05557 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ETI, Elektroelement, d.d., Obrezija
5, Izlake, sedež: Obrezija 5, 1411 Izlake,
pod vložno št. 100225/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastila zastopnika
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5042178
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Smrkolj Jože, Izlake, Mlinše
33, razrešen 23. 11. 1995 in ponovno ime-
novan za generalnega direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Lap Janez, Zu-
pančič Pavel, Cilenšek Mitja in Magajna
Rudi, vsi izstopili 9. 11. 1995 ter Kramar
Marjan, Bevk Nikolaj in Križanič Franci,
vstopili 9. 11. 1995.

Rg-43432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05782 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
AVANT, zastopanje, trgovina in servis,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 54, sedež:
Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20299/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5854148
Firma:  AVTOTEHNA  LEASING,  fi-

nančne storitve in leasing, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNA LEA-

SING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška c. 228
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Bajuk Janez, Novo mesto, Irča vas 36,
razrešen 27. 11. 1995 kot poslovodja in ime-
novan za prokurista; direktor Močan An-
drej, Grosuplje, Kriška vas št. 212 imeno-
van 27. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, razen v naslednjih primerih: raz-
polaganja z nepremičninami družbe, obre-
menjevanja nepremičnin s stvarnimi breme-
ni; najemanja in dajanja finančnih kreditov,
garancij oziroma drugih poroštev, pogodb s
principali; najemanja tujih in oddajanja last-
nih poslovnih prostorov; sklepanja leasing
in kreditnih pogodb, ki niso vezane na pred-
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met poslovanja družbe; investicije v nepre-
mičnine in druga osnovna sredstva nad vred-
nostjo 3.000 (tritisoč) DEM; sklepanja dol-
goročnih pogodb za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravijo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
ustanovitelja. Dokumente v navedenih po-
slih mora sopodpisati prokurist.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1996: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 641 Poštne in kurirske storitve; 642 Te-
lekomunikacije; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 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; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 747 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 911 Dejavnost poslovnih, delodajal-
skih in strokovnih združenj; 913 Dejavnost
drugih organizacij; 921 Filmska in videode-

javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 3. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih podajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;

6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-43433

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05876 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TRATA, avtomatska regulacija in-
dustrijskih sistemov, delniška družba,
Ljubljana, Jožeta Jame 16, sedež: Jožeta
Jame 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5226546
Firma: DANFOSS TRATA, regulacije

ogrevanja, prezračevanja in klimatizaci-
je, d.d.

Skrajšana firma: DANFOSS TRATA, d.d.

Rg-43434

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05907 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MPA, Podjetje za revizijo poslova-
nja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19968/00
vpisalo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep zoper Srg 6393/94 – uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo utanoviteljev, deležev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5670926
Osnovni kapital: 1,533.730,58 SIT
Ustanovitelja: MPA, d.o.o., Ljubljana,

Ljubljana, Dunajska 22, vstop 31. 12. 1994,
vložek 153.373,06 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Podboršek Brane, Vodice, Utik 92,
vstop 15. 8. 1992, vložek 1,380.357,52 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Martinovič Dra-
gan, izstop 30. 6. 1994.

Rg-47352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04376 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MZG, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Gro-
suplje,  Ob  Grosupeljščici  5,  sedež:  Ob
Grosupeljščici 5, Grosuplje, pod vložno
št. 1/13877/00 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.: 5681529
Osnovni kapital: 2,305.622 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Roman, Grosup-

lje, Ob Grosupljščici 5, vstopil 25. 11. 1991,
vložil 2,305.622 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 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; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 454 Zaključna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 511 Posredniš-
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tvo, 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; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11599 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  ELEKTRA, podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.o.o., Kočevje,
Kajuhovo naselje 7, sedež: Kajuhovo na-
selje 7, Kočevje, pod vložno št. 1/10684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5455090
Osnovni kapital: 1,500.408 SIT
Ustanoviteljica: Pogorelc Iztok, Pantar

Franc, Velikonja Zvone, Košorog Jože, Po-
gorelc Igor in Šneperger Drago, vsi izstopili
23. 5. 1994; Pogorelc Tanja, Kočevje, Ka-
juhovo naselje 7, vstopila 23. 5. 1994, vlo-
žila 1,500.408 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pogorelc Tanja, Kočevje, Kajuho-
vo naselje 7, imenovana 23. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev; Pogorelc Iztok,
razrešen 23. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 261 Proizvodnja stekla in steklenih
izdelkov, 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 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; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo, 517 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-47572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18100 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  ZUPANČIČ,  agencija  za
informatiko in finance, d.o.o., Šentvid pri
Stični 122, sedež: Šentvid pri Stični 122,
Šentvid  pri  Stični,  pod  vložno  št.
1/11257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
sprememba ustanovitelja, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468434
Osnovni kapital: 1,557.900 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Frančišek, Ljub-

ljana, Reboljeva 10, vstopil 3. 12. 1990, vlo-
žil 1,187.120 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zupančič Nadja, izstopila 27. 12.
1994; Zupančič Tadeja, Ljubljana, Rebolje-
va 10, vstopila 27. 12. 1994, vložila 370.780
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Tadeja, Ljubljana, Re-
boljeva 10, imenovana 27. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev; Zupančič Nadja,
razrešena 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 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 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 nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8531 Institucionalno socialno varstvo;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 900 Storitve javne higiene;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, 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.

Rg-47626

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02117 z dne 9. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28133/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944899
Firma: INTERSITI, podjetje za trže-

nje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  INTERSITI,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kamniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ališič Velid, Ljubljana,

Preglov trg 13, vstopil 10. 4. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ališič Velid, Ljubljana, Preglov trg
13, imenovan 10. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
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opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki, 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki, 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo, 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 5211 Trgovina na
drobno v ne-specializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov, 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet, 6330 Storitve
potovalnih agencij 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;
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; 7412 Ra-
čaunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 804 Izobra-

ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-47629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02212 z dne 9. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28134/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5945143
Firma: SARO INTERNATIONAL EM-

BALAŽA, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  SARO  INT.,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trdinova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: SARO INTERNATIO-

NAL, S.r.l., Pavona, Via Transpontina 24,
vložil 1,125.000 SIT in Zupan Jože, Ljub-
ljana, Kumrovška 13, vložil 375.000 SIT,
oba vstopila 20. 4. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zupan Jože, Ljubljana, Kumrovška 13,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ric-
cardo Marinelli, Ariccia (Rim), Via Trans-
pontina 24, oba imenovana 20. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 511 Po-
sredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko, 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki, 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,

5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-47634

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02523 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BUCIKA, d.o.o., podjetje
za trgovino, lahko žensko in moško kon-
fekcijo, pozamenterijo, marketing, Ljub-
ljana, sedež: Ulica na grad 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23644/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5776007
Firma:   CBM   COUTURE   BODY

MOVEMENT, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

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

Sedež: Ljubljana, Zadobrovška 88
Ustanovitelja: Pust Aleksandra, Ljublja-

na, Kersnikova 7, vstopila 1. 6. 1993, vlo-
žila 855.050 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pust Josip, izstopil 5. 3. 1996; Novak
Fredi, Ljubljana, Klemenčičeva 3, vstopil
5. 3. 1996, vložil 855.050 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Fredi, Ljubljana, Klemenčiče-
va 3, imenovan 5. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil, 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov, 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, 5233 Trgovina na drobno s kozme-
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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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 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; 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;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-47644

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02986 z dne 20. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  MESNINE  DEŽELE
KRANJSKE, d.o.o., sedež: Mesarska ce-
sta 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/27185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5926505
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mast-

nak Anton, razrešen 31. 5. 1996; direktor
Zorc Anton, Ljubljana, Pot na Fužine 49,
imenovan 31. 5. 1996; direktor družbe mora
pridobiti soglasje nadzornega sveta za na-
slednje posle: pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; ustanavljanje in uki-
njanje družbe in podružnic doma in v tujini;
investicije, prodajo ali nakup osnovnih sred-
stev, ki v poslovnem letu presegajo zneske,
določene v vsakokratnem veljavnem gospo-
darskem načrtu koncerna; nakup ali prodajo
patentov, blagovnih znamk, najetje in daja-
nje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav.

Rg-47651

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03036 z dne 19. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOBORPLAST, podjetje za tr-
govino s plastičnimi in kovinskimi izdelki,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod na Grič 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03340/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika ter deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5339502
Firma:  KOBORPLAST,  podjetje  za

trgovino s plastičnimi in kovinskimi iz-
delki, d.o.o., Ljubljana, Pot na Grič 1

Ustanovitelja: Šimec Borut, izstopil
13. 6. 1996; Šimec Jože, Ljubljana, Pot na
Grič 1, vstopil 18. 12. 1989, vložil
1,021.333,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ši-
mec Borut, razrešen 13. 6. 1996; direktor
Šimec Jože, Ljubljana, Pot na Grič 1, ime-
novan 13. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
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; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 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; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov, 5540 Točenje pi-
jač in napitkov.

Rg-47661

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03124 z dne 18. 7. 1996 pod
št. vložka 1/13264/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5518059001
Firma: BELART, d.o.o., kultura in izo-

braževanje - Podružnica Galerija ELA
Skrajšana  firma:  BELART,  d.o.o.  -

Podružnica Galerija ELA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Trg OF 14
Ustanovitelj: BELART, d.o.o., kultura in

izobraževanje, Ljubljana, Vodnikova 65,
vstopil 18. 6. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Janez, Notranje Gorice, Pod-
peška 145, imenovan 18. 6. 1996, zastopa

družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 2215

Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo, 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-47685

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00385 z dne 21. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27903/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932254
Firma: LEATHER TEX, proizvodnja

in trgovina usnjene opreme, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trdinova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pastorutti Amos, San Gio-

vanni al Natisone, Antica 47, Scagnetto Ilio,
San Giovanni al Natisone, G. Verdi 5/2,
vstopila 19. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pastorutti Amos, San Giovanni al Na-
tisone, Antica 47, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Scagnetto Ilio, San Giovanni
al Natisone, G. Verdi 5/2, zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Dolanc-Borisov
Tatjana, Ljubljana, Moškričeva 37, vsi ime-
novani 19. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 183
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
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skih izdelkov; 361 Proizvodnja pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo, 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji.

Rg-47704

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00822 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GAT-DESIGN, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, živilskih
in neživilskih proizvodov, storitve ...,
Kamnik, Cankarjeva 3, sedež: Cankarje-
va 3, Kamnik., pod vložno št. 1/19538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5654114
Ustanovitelj: Majhenič Marija, izstopila

5. 10. 1995; Majhenič Janez, Domžale, Do-
brovolje št. 14, vstopil 5. 10. 1995, vložil
1,408.389,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo,
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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 551 Dejavnost hotelov; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04029 z dne 4. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TINTA, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino na drobno in debe-
lo živilske in neživilske stroke, marketing,
storitve, gostinstvo in turizem, ... sedež:
Cesta na Brdo 17, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5517869
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1996: 521

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki, 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah, 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-47746

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11632 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIKRO - INFO, storitve,
trgovina in svetovanje, d.o.o., Trzin, se-
dež:  Blatnica  8,  Trzin,  pod  vložno  št.
1/20725/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5776945
Osnovni kapital: 1,500.890 SIT
Ustanovitelj: Juteršek Adolf, izstopil

30. 5. 1996; Juteršek Matjaž, izstopil 7. 2.
1995; Juteršek Vincenc Adolf, Washington,
Lovedale LN 22250 Reston, vstopil 30. 5.
1996, vložil 1,500.890 SIT, odgovornost.
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Juter-
šek Matjaž, razrešen 7. 2. 1995; direktor Ju-
teršek Vincenc Adolf, Washington, Love-
dale LN 22250 Reston, imenovan 30. 5.
1996. zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Rijavec Melinda, Ljubljana, Linhar-
tova c. 15, imenovana 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5274
Druga popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
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ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti. dn.

Rg-47755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02233 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MERY TRADE, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Komenda,
sedež: Krekova 12, Komenda, pod vložno
št. 1/23643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov ter spremembo firme s temile podat-
ki:

Matična št.: 5795869
Firma:  MERY  TRADE,  trgovsko  in

storitveno podjetje, d.o.o., Krekova 12,
Komenda

Ustanoviteljica: Schumet Marija, izsto-
pila 8. 5. 1996, Schumet Petra, Komenda,
Krekova 12, vstopila 8. 5. 1996, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Schu-
met Marija, razrešena 8. 5. 1996; direktori-
ca Schumet Petra, Komenda, Krekova 12,
imenovana 8. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-47816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03879 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ICM  COMMERCE,  d.o.o.,
opremljanje vseh vrst objektov, Ljubljana,
Dunajska 106, Ljubljana, sedež: Dunajska
106, Ljubljana, pod vložno št. 1/16401/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nikov, osnovnega kapitala, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631947
Firma:  LINIJA  PAPIRUS,  trgovina,

d.o.o.
Skrajšana  firma:  LINIJA  PAPIRUS,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Koprska 106d
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Milič Mirka, izstopila

24. 5. 1996; Simončič Franc, Ljubljana, Ple-
vančeva 43, vstopil 11. 7. 1996, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Milič
Mirka, razrešena 24. 5. 1996; direktor Žu-
gič Peter, Ljubljana, Štihova 24, imenovan
24. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 2211
Izdajanje 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; 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; 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; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 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; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati, 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, 5261 Trgovina na drobno
po pošti, 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom.

Rg-47820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05397 z dne 7. 11. 1996 pod
št. vložka 1/28577/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967406
Firma: SIMPLES INŽENIRING, pro-

izvodnja lesnih izdelkov, d.o.o., Velike
Lašče

Skrajšana  firma:  SIMPLES  INŽENI-
RING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velike Lašče, Rašica 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečnik Simona, Velike

Lašče, Rašica 29, vstopila 30. 10. 1996, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pečnik Simona, Velike Lašče, Ra-
šica 29, imenovana 30. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 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, 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4462 Št. 58 – 25. IX. 1997

Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, 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;
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.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-47824

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03422 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa C.J.I., trgovina, izvoz-uvoz,
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
21, sedež: Dunajska 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25263/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5839530

Firma: C.J.I., trgovina, izvoz-uvoz, sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Celovška 150
Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo, 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 651 Denarno
posredništvo, 6512 Drugo denarno posred-
ništvo; 652 Drugo finančno posredništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti, 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-47839

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/ 07576 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa REGING, finančni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 347,
Ljubljana, sedež: Dunajska 347, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24914/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5817366
Osnovni kapital: 106,592.596,50 SIT
Ustanovitelja: Regvat Peter, vstopil

3. 11. 1993 in Regvat Alenka, vstopila 9. 5.
1994, oba Ljubljana, Dunajska 347, vložila

po 53,296.298,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-47881

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12718 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  BONACA,  podjetje  za
opravljanje gostinsko turistične dejav-
nosti, d.o.o., Ljubljana, Bavdkova 6,  se-
dež: Bavdkova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5425433
Osnovni kapital: 2,258.037 SIT
Ustanovitelja: Šušnjara Ante in Šušnjara

Nada, oba Ljubljana, Bavdkova 6, vstopila
27. 12. 1989, vložila po 1,129.018,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-47891

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13612 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KRISTAN, podjetje za vo-
denje finančnih in računovodskih del, ra-
čunalniški inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Teslova 30, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20255/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o. in spremembo firme, skrajšane fir-
me in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5689066
Firma: BOŽA KRISTAN & CO., pod-

jetje za vodenje finančnih in računo-
vodskih del, računalniški inženiring in
trgovino, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BOŽA KRISTAN &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Kristan Boža in Kristan
Judita, obe Ljubljana, Rožna dolina, C.
XV/26, vstopili 2. 11. 1992, vložili po
162.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.n.o. vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/13612 z dne 29. 4. 1996.

Rg-47892

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13683 z dne 9. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MASSPRO, d.o.o., trgovi-
na, proizvodnja, uvoz-izvoz, Ljubljana,
sedež: Melikova 25, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12113/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo zastopnika, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5489636
Osnovni kapital: 1,501.425 SIT
Ustanovitelj: Žitnik Matjaž, Ljubljana,

Melikova 25, vstopil 28. 3. 1991, vložil
1,501.425 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žit-
nik Matjaž, razrešen 25. 7. 1994; direktor
Kovač Borut, Ljubljana, Hladnikova 29,
imenovan 25. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 511 Po-
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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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač in
napitkov, 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-47896

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14344 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SAMEX, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Horjul 216, Horjul,
sedež: Horjul 216. Horjul, pod vložno št.
1/21000/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5699541
Ustanoviteljici: Pavlin Marjan, izstopil

31. 8. 1994; Kampjut Marija, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar in Kobal Ana, Vrhnika, Tr-
žaška 41, vstopili 20. 11. 1992, vložili po
1,141.583,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kampjut Marija, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar, razrešena kot družbenica in ponov-
no imenovana kot direktorica dne 31. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Šubelj
Stanislav in Pavlin Marjan, oba razrešena
dne 31. 8. 1994.

Rg-47898

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14363 z dne 30. 9. 1996
pri subjektu vpisa RAMPEK, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Obrije 21, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18166/00 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.: 5624100
Firma:  RAMPEK,  družba  za  pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež:  Ljubljana,  Šmartinska  cesta

152a
Osnovni kapital: 34,952.811 SIT
Ustanovitelji: Ražen Janez, Ljubljana,

Maroltova 11, vstopil 20. 1. 1992, vložil
179.372 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zakrajšek Brane, Prosen Dušan in Čačovič
Lilijana, vsi izstopili 9. 11. 1995; Eniko An-
ton, Žiri, Dobračevska 17, vstopil 20. 1.
1992, vložil 1,607.020 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; VIA-A-VIS, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 13, vstop 30. 9. 1993, vložek
13,675.082 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; TTR, d.o.o., Zgornje Gorje, Zgornje Gor-

je 75a, vložil 4,069.737 SIT; ZIR, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 94, vložil 8,249.686
SIT; Peternelj Aleš, Mavčiče, Podreča 47,
vložil 398.850 SIT; Peternelj Domen, Mav-
čiče, Podreča 47, vložil 398.850 SIT;
BITEX, d.o.o., Ljubljana, Kajuhova 6, vlo-
žil 1,991.942 SIT; Zakrajšek Srečo, Ljub-
ljana, Kajuhova 6, vložil 995.971 SIT; Za-
krajšek Markič Irena, Ljubljana, Kajuhova
6, vložila 995.971 SIT; Markovič Anton,
Šmarje Sap, Ljubljanska cesta 33, vložil
2,390.330 SIT, vsi vstopili 9. 11. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pro-
sen Dušan, Ražen Janez, Zakrajšek Brane in
Markovič Tone, vsi razrešeni 9. 11. 1995;
direktor Markovič Anton, Šmarje Sap, Ljub-
ljanska cesta 33, imenovan 9. 11. 1995, za-
stopa družbo pri sklepanju pogodb in dru-
gih poslov neomejeno, razen pri sklepanju
pogodbo o prodaji, obremenitvi in nakupu
nepremičnin ter drugih pogodb nad 6.000
DEM, vse v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
ki jih sklepa po predhodnem soglasju pred-
sednika skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 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; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 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; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, 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; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-47913

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16453 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa T & R, podjetje za pro-
jektiranje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Kosova 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo sedeža, družbenikov in zastopnika s te-
mile podatki.

Matična št.: 5331331
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,792.000 SIT
Ustanovitelja: Rebernik Boštjan, izsto-

pil 29. 11. 1994; Tramte Primož, vložil
1,194.667 SIT in Tramte Franc, vložil
597.333 SIT, oba Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 132, vstopila 22. 12. 1989, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
bernik Boštjan, razrešen 29. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-47945

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18839 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa RIBALTA, atelje, galerija,
trgovina in storitve, družba z omejeno
odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Gornji
Rudnik III/3, Ljubljana, pod vložno št.
1/18079/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
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spremembo sedeža, ustanoviteljev, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5854008
Firma: RIBALTA, atelje, galerija, trgo-

vina, storitve, d.o.o., Brezovica pri Ljub-
ljani, Brežna pot n.h.

Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Brezo-
vica pri Ljubljani

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lendero Kos Darja, vsto-

pila 30. 3. 1992 in Kos Drago, vstopil 21. 12.
1994, oba Brezovica pri Ljubljani, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo, 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-

belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 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; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;

5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine.

Rg-47955

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19007 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  SHIROLL,  podjetje  za
elektronski inženiring in proizvodnjo,
d.o.o., Velike Lašče, Velike Lašče 42, se-
dež: Velike Lašče 42, Velike Lašče, pod
vložno št. 1/09109/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala ter firme s temile podatki:

Matična št.: 5523656
Firma:  SHIROLL,  podjetje  za  elek-

tronski inženiring in proizvodnjo, d.o.o.,
Velike Lašče

Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelj: Zidar Anton, Velike Lašče,

Velike Lašče 42, vstopil 12. 9. 1990, vložek
1,537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19017 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa STERN, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Iga Grudna 9, sedež: Iga Grud-
na 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/09264/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5488583
Firma: STERN, trgovina z nepremični-

nami, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana
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Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,642.430 SIT
Ustanovitelja: Stern Nevenka, izstopila

23. 2. 1996; Božičnik Igor, Dobrova, Gabr-
je 49 in Tomovič Stane, Grosuplje, Na Ci-
kavi 44, oba vstopila 23. 2. 1996, vložila po
821.215 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Stern
Nevenka, razrešena 21. 3. 1996; zastopnik
Božičnik Igor, Dobrova, Gabrje 49, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja; direktor Tomovič Stane, Grosuplje,
Na Cikavi 44, zastopa družbo brez omeji-
tev, oba imenovana 21. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
511 Posredništvo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo, 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom.

Rg-47963

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19595 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INPOS, intelektualne uslu-
ge, prevajanje in posredovanje, d.o.o., V
Murglah 32, Ljubljana, sedež: V Mur-
glah  32,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5918138
Firma: TECHNO SKY, družba za video

in filmsko produkcijo, d.o.o.
Skrajšana firma: TECHNO SKY, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 7-9
Osnovni kapital: 1,514.018 SIT
Ustanovitelj: Jakopec Matija Drago in

Jakopec Miroslava, oba izstopila 10. 12.
1994; Mijatović Željko, Novi Beograd, Uli-
ca Jurija Gagarina 133, vstopil 10. 12. 1994,
vložil 1,514.018 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jako-
pec Matija Drago, razrešen 10. 12. 1994;
direktor Mijatović Željko, Novi Beograd,
Ulica Jurija Gagarina 133, imenovan 10. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Furlan Gregor, Vrhnika, Stara Vrhnika
61, imenovan 10. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8 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; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 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; 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; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov, 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
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nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 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.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19654 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa STANSTOR, podjetje za
stanovanjske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ob Sotočju 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15315/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589878
Osnovni kapital: 3,093.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanec Alojz, Ljubljana,

Ob sotočju 4, vstopil 24. 1. 1992, vložil
3,093.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poznik Franc, Hribar Lado, Kunstek Pretnar
Veronika, Merslavič Franci, Sedlar Vinko,
Zadnikar Monika in Jeglič Herbert, vsi iz-
stopili 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-47998

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20103 z dne 31. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOROMA, d.o.o., podjetje za
trgovino na drobno in debelo, Prevoje 117,
Lukovica, sedež: Prevoje 117, Lukovica,

pod vložno št. 1/19591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5659990
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Marko, Lukovica,

Prevoje 117, vstopil 25. 8. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
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; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-

govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na robno 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
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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;
622 Izredni zračni promet; 6220 Izredni
zračni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 641 Poštne in kurir-
ske storitve; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov, 7230 Obdelava podatkov; 725 Vzdrže-

vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48025

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01322 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VI-DA TRADE, d.o.o., tr-
govina in opravljanje poslovnih storitev,
sedež: Kožljek 8, Begunje pri Cerknici,
pod vložno št. 1/14524/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5579520
Ustanoviteljica: Meden Janez, izstopil

18. 3. 1996; Jernejčič Viktorija, Rakek,
Unec 44a, vstopila 18. 3. 1996, vložila
2,231.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Me-
den Janez, razrešen 18. 3. 1996; direktorica
Jernejčič Viktorija, zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Jernejčič Franc, oba
Rakek, Unec 44a, oba imenovana 18. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo, 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 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; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah, 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov, 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-48031

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/0173 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IEO, trgovina in posredo-
vanje, d.o.o., Špruha 20, Trzin, Mengeš,
sedež:  Špruha  20,  Trzin,  Mengeš,  pod
vložno št. 1/26434/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki.

Matična št.: 5904374
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Si-

mič Ivan, razrešen 29. 2. 1996; direktor
Švajger Ferdinand, Škofja Loka, Frankovo
naselje 68, imenovan 1. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-48039

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01427 z dne 7. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27849/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938660
Firma: AVTO - SLIVNICA, posredniška

prodaja avtomobilov, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO - SLIVNICA,

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

govornostjo
Sedež: Cerknica, Podskrajnik 1b
Osnovni kapital: 3,400.500 SIT
Ustanovitelj: Bosnić Kasim, Cerknica,

Partizanska cesta 19, vstopil 19. 3. 1996,
vložil 3,400.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bosnić Kasim, Cerknica, Partizanska
cesta 19, imenovan 19. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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;
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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-48042

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01517 z dne 23. 5. 1996 pod
št. vložka 1/10388/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis domače podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5448263002
Firma: MASTERLINE, d.o.o., izdelava

in prodaja tehničnih komponent, Ljublja-
na, Tbilisijska 81 - Poslovna enota Mari-
bor

Skrajšana firma: MASTERLINE, d.o.o.,
Ljubljana - Poslovna enota Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 26
Ustanovitelj: MASTERLINE, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Tbilisijska 81, vstopil
12. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramberger Vlado, Limbuš, Bezja-
kova ulica 99, Pekre, imenovan 12. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot direktor
podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 271 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
272 Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 274 Proizvod-
nja plemenitih in neželeznih kovin; 275 Li-
varstvo; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
321 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
322 Proizvodnja radijskih in televizijski od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
4521 Splošna gradbena dela; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati, 515
Trgovina na debelo z ne-  kmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 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 prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati, 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); 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 641 Poštne in kurirske storitve;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 642
Telekomunikacije; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah, 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.

Rg-48050

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01717 z dne 1. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  METROPOLIS  MEDIA,
podjetje za marketing, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pod Ježami 8, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5631556
Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske

brigade 25

Rg-48053

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01794 z dne 13. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEGAMARKT, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Podhod Ajdovšči-
na 1, sedež: Podhod Ajdovščina 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20923/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5698693
Firma: MEGAMARKT, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
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Sedež: Ljubljana, Pri malem kamnu 11
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, 511 Posredništvo, 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov, 552
Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov, 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 611 Pomorski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij, 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah, 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 723 Obdelava podatkov, 724 Dejavno-
sti, 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; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-48055

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01806 z dne 16. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5942659

Firma:  THE  -  SIGN,  oblikovanje  in
trženje, d.o.o., Krka

Skrajšana firma: THE - SIGN, d.o.o.,
Krka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krka, Krška vas 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krejačič Tomaž, Piran,

Gregorčičeva ulica 11, vstopil 12. 4. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krejačič Tomaž, Piran, Gregorčičeva
ulica 11, imenovan 12. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7314 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7740 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-48057

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01870 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MARIKO, podjetje za tr-
ženje in organizacijo proizvodnje, Brezo-
vica pri Ljubljani, V Loki 19, d.o.o., se-
dež: V Loki 19, Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/14410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5615836
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelji: Lavrič Martina, Brezovi-

ca pri Ljubljani, V Loki 19, vstopila 2. 12.
1991, vložila 1,190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cvijanov Marinko, Subotica,
Ivana Antunovića 60 in Cvijanov Marija,
Subotica, Ivana Milutinovića 60, oba vsto-
pila 15. 4. 1996, vložila po 255.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cvijanov Marinko, Subotica, Ivana An-
tunovića 60, imenovan 15. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, vendar v primeru ne-
strinjanja z direktorico Lavrič Martino, ve-
lja njena odločitev; prokurist Lavrič Viktor,
Brezovica pri Ljubljani, V Loki 19, imeno-
van 15. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 171
Priprava 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-
terialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih izdelkov, 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 272
Proizvodnja cevi; 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, 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo, 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 642 Telekomunikacije; 6521
Finančni 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; 711 Dajanje avtomo-
bilov 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, 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 532 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
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; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 926 Športna dejav-
nost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.
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Rg-48062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02035 z dne 9. 5. 1996 pri
subjektu vpisa USNJETEX, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Luize Pesjakove 9, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15966/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5571294
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 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; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski
potniški promet, 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem.

Rg-48066

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02124 z dne 8. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28240/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča gospodarsko interesno
združenje s temile podatki:

Matična št.: 5944945
Firma: SEMENARSTVO SLOVENIJE,

gospodarsko interesno združenje
Skrajšana  firma:  SEMENARSTVO

SLOVENIJE, G.I.Z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 242
Ustanovitelji: INTERCORN TRADING

Jerič Jožef, s.p., Murska Sobota, Kocljeva
16, SEMENARNA LJUBLJANA, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Dolenjska c. 242 in
MAIA, d.o.o., Domžale, Domžale, Masleje-
va ul. 3, vsi vstopili 22. 4. 1996, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ušeničnik Franc, Šmartno pod
Šmarno goro, Ul. Janeza Rožiča 23, imeno-
van 22. 4. 1996, zastopa združenje brez
omejitev, kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7513 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-48070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02141 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO - SLIVNICA, po-
sredniška prodaja avtomobilov, d.o.o., se-
dež: Podskrajnik 1b, Cerknica, pod vlož-
no št. 1/27849/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5938660
Osnovni kapital: 3,410.500 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Metod, Koper, Ce-

sta na Markovec 4, vstopil 16. 4. 1996, vlo-
žil 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bos-
nić Kasim, Cerknica, Partizanska cesta 19,
razrešen 16. 4. 1996 in ponovno imenovan
kot prokurist; direktor Rudolf Metod, Ko-
per, Cesta na Markovec 4, imenovan 16. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02309 z dne 29. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27952/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5943230
Firma: TRAVNIK T., trgovina z vozili

in rezervnimi deli, vzdrževanje in po-
pravila vozil, gradbeništvo, promet,
d.o.o., Gasilska 19, Grosuplje

Skrajšana firma: TRAVNIK T., d.o.o.,
Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Gasilska 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Travnik Alojz, Grosuplje,

Obrtniška 3, Travnik Tomaž, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 122 in Travnik Andreja, Gro-
suplje, Gasilska cesta 19, vsi vstopili 24. 5.
1996, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Travnik Alojz, Grosuplje, Obrtniška
3, zastopa družbo z omejitvijo; za pravne
posle, s katerimi se obremenjuje ali odtuju-
je nepremično premoženje družbe in za
pravne posle, katerih vrednost presega
100.000 DEM, potrebuje soglasje ostalih
dveh direktorjev; direktor Travnik Tomaž,
Ljubljana, Celovška cesta 122, zastopa druž-
bo z omejitvijo; za pravne posle, s katerimi
se obremenjuje ali odtujuje nepremično pre-
moženje družbe in za pravne posle, katerih
vrednost presega 100.000 DEM, potrebuje
soglasje ostalih dveh direktorjev; direktori-
ca Travnik Andreja, Grosuplje, Gasilska ce-
sta 19, zastopa družbo z omejitvijo; za prav-
ne posle, s katerimi se obremenjuje ali odtu-
juje nepremično premoženje družbe in za
pravne posle, katerih vrednost presega
100.000 DEM, potrebuje soglasje ostalih
dveh direktorjev, vsi imenovani 24. 5. 1996.

Dejavnost., vpisana dne 29. 5. 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; 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.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov, 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo,
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
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polizdelki, 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 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); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 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; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske 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;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje, 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02534 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ROBINSON, gostinstvo,
turizem, trgovina, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana Polje, C. XX/12b, sedež:
Polje, C. XX/12b, Ljubljana Polje, pod
vložno št. 1/15031/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553008
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ružič Boris, Ribno pri Ble-

du, Savska 48, Ribno, vstopil 24. 12. 1991,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
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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; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov, 5551Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost, 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-48100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02569 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Z.N. VICTORIA, podjetje
za poučevanje voznikov vozil na motorni
pogon in prevozne storitve, d.o.o., Domža-
le, sedež: Ljubljanska 36c, Domžale, pod
vložno št. 1/25904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5858143
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo, 602 Drug kopenski promet;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-48106

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02635 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  SILK,  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Motnica 13, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/02473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5295513
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Fužir

Matjaž, Preserje, Jezero 143, razrešen 15. 5.

1996 in ponovno imenovan kot direktor, ki
zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje
soglasje skupščine družbe za sklepanje po-
slov ali sprejemanje odločitev, ki presegajo
9,000.000 SIT; zastopnik Fužir Jure, Ljub-
ljana, Medenska c. 17, imenovan 15. 5.
1996, zastopa družbo kot komercialni di-
rektor, ki potrebuje soglasje skupščine
družbe za sklepanje poslov ali sprejemanje
odločitev, ki presegajo 9,000.000 SIT; pro-
kurist Kogovšek Miroslav, Ljubljana, Daj-
nikova 11, imenovan 15. 5. 1996.

Rg-48111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02681 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PLETILJA LITIJA, d.d.,
sedež: Ljubljanska cesta 18, Litija, pod
vložno št. 1/12932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
pooblastil pri predsedniku uprave s temile
podatki:

Matična št.: 5507219
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Stra-

šek Martin, razrešen 2. 3. 1996; Mali Mari-
ja, razrešena 26. 4. 1996; član uprave Mo-
lek Iljko, Radeče, Brunška gora 8, imeno-
van 26. 4. 1996, zastopa družbo kot pred-
sednik uprave, članica uprave, Hribšak
Melita, Sava, Ponoviče 3, imenovana 26. 4.
1996, zastopa družbo skupno z najmanj še
enim članom uprave brez omejitve.

Rg-48112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02682 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ICRO, inštitut za celostni
razvoj in okolje, Domžale, Savska 5, se-
dež: Savska 5, Domžale, pod vložno št.
1/27195/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5921392
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Vah-

tar Matej, Domžale, Savska 5, razrešen
17. 5. 1996 in ponovno imenovan kot na-
mestnik direktorja, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Vahtar Marta, Dom-
žale, Savska 5, imenovana 17. 5. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-48127

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02865 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  GIPOSS  INŽENIRING,
podjetje za gradbeništvo, investicije in in-
ženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež: Major-
ja Lavriča 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/27201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5926297
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Juri-

šič Miodrag, razrešen 26. 4. 1996; zastop-
nik Faganel Davorin, Ljubljana, Brilejeva
15, imenovan 26. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-48133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02890 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  Mat  &  Co,  trgovina,
vzdrževanje, d.o.o., Ljubljana, Krimska
ul. 6, sedež: Krimska ulica 6, Ljubljana,

pod vložno št. 1/08554/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5419077
Firma: Mat & Co, trgovina, vzdrže-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 55a
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 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 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; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 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; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7511 Dejavnost uprave; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
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ritvene dejavnosti, d.n.; 9900 Eksteritorial-
ne organizacije in združenja.

Rg-48149

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02981 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa IEO, trgovina in posredo-
vanje, d.o.o., Špruha 20, Trzin, Mengeš,
sedež: Špruha 20, Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/26434/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5904374
Firma: IEO, trgovina in posredovanje,

d.o.o., Brnčičeva 5, Ljubljana Črnuče
Skrajšana firma: IEO, d.o.o. Ljubljana

Črnuče
Sedež: Ljubljana Črnuče, Brnčičeva 5

Rg-48165

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03266 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa HELIOS, kemična tovarna
Domžale, d.o.o., sedež: Ljubljanska 114,
Domžale, pod vložno št. 1/04472/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5043166
Ustanovitelj: HELIOS, sestavljeno pod-

jetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.,
Domžale, Količevo 2, vstopil 20. 12. 1989,
vložil 332,819.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Golik Štefan, izstopil 7. 6. 1996.

Rg-48184

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03829 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28293/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5958881
Firma: ARD, trgovina in projektira-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARD, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 8
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Iztok, Ljubljana,

Poljanski nasip 32 in Thaler Neda, Ljublja-
na, Zrinjskega 6, vstopila 5. 7. 1996, vložila
po 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Thaler Neda, Ljubljana, Zrinjske-
ga 6, imenovana 5. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48189

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03850 z dne 6. 8. 1996 pod

št. vložka 1/19078/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5631556002
Firma: METROPOLIS MEDIA, pod-

jetje za marketing, d.o.o., Podružnica Ma-
ribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Vinarska 45
Ustanovitelj: METROPOLIS MEDIA,

podjetje za marketing, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta Ljubljanske brigade 25, vstopil 17. 7.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vilfan Miran, Ljubljana, Cesta Ljub-
ljanske brigade 25, imenovan 17. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z ne- kmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 6420 Telekomunikacije;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-48219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04128 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa FAXICOMM TRADE, pod-
jetje za uvoz - izvoz, trgovino, zastopanje
in storitve, d.o.o., Ljubljana, C. Dolo-
mitskega odreda 90, sedež: C. Dolomit-
skega odreda 90, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5542308
Firma: CS-COPY, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Gača 5
Skrajšana  firma:  CS-COPY,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Gača 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajc Dušan, izstopil

19. 4. 1996; Poje Veronika, Ljubljana, Gača
5, vstopila 19. 4. 1996, vložila 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bajc
Dušan, razrešen 19. 4. 1996; direktorica Po-
je Veronika, Ljubljana, Gača 5, imenovana
19. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-48220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04130 z dne 14. 8. 1996 pri
subjektu vpisa DEA CENTER, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 21a, sedež:
Hajdrihova 21a, Ljubljana, pod vložno št.
1/27575/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5936144
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zi-

herl Slavko, razrešen 30. 7. 1996; Artič Ja-
nez, Ljubljana, Hajdrihova 21a, razrešen
30. 7. 1996 in ponovno imenovan kot direk-
tor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04201 z dne 9. 8. 1996 pri
subjektu vpisa JOS STANKO & CO, po-
sredništvo, prevoz, trgovina, d.n.o., sedež:
Ulica bratov Učakar 128, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27347/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5931690
Ustanovitelj: Pečnik Zdenka, izstopila

2. 8. 1996; Stanko Dean, Ljubljana, Koseška
9, vstopil 2. 8. 1996, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Peč-
nik Zdenka, razrešena 2. 8. 1996.

Rg-48230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04266 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28372/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5968437
Firma: SERAPIS, specialistična ambu-

lantna dejavnost in inženiring, d.o.o., Za-
gorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje ob Savi, C. 20. julija 2c
Osnovni kapital: 1,531.277 SIT
Ustanoviteljica: Trampuš Irena, Zagorje

ob Savi, C. 20. junija 2a, vstopila 5. 8. 1996,
vložila 1,531.277 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trampuš Irena, Zagorje ob Savi,
C. 20. junija 2a, imenovana 5. 8. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
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opreme; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5231 Dejavnost lekarn; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8512 Izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-48231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04306 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28374/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 5958610
Firma:  TOMIK  KLADNIK  &  CO.,

gradbene storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TOMIK KLADNIK &

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

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Klavčičeva ulica 7
Ustanovitelja: Kladnik Tomaž in Klad-

nik Milan, oba Kamnik, Klavčičeva ulica 7,
vstopila 10. 7. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kladnik Tomaž, Kamnik, Klavčičeva uli-
ca 7, imenovan 10. 7. 1296, zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Kladnik Milan,
Kamnik, Klavčičeva ulica 7, imenovan
10. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim

materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom.

Rg-48235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04350 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GREY LJUBLJANA, agen-
cija za tržne komunikacije, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 107, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24023/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti in zastopnikov ter spremembo
skrajšane firme in spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5783372
Skrajšana firma: GREY LJUBLJANA,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Selanova 20
Ustanovitelja: PRISTOP, d.o.o., Ljublja-

na, Dunajska 107, vstopil 5. 7. 1993, vložil
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GREY HOLDING CENTRAL EUROPE
GmbH, Dusseldorf, Corneliusstrasse 16-24,
vstopil 11. 7. 1996, vložil 1,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Zavrl
Franci, Verčič Dejan in Gruban Branko, vsi
razrešeni 11. 7. 1996; prokurist Zavrl Fran-
ci, Ljubljana, Štihova ulica 1, prokuristka
Levičnik Oblak Špela, Ljubljana, Štihova
16 in direktor Schmidt Jurgen Peter, Kaarst,
Kaarst, zastopa družbo brez omejitev, vsi
imenovani 11. 7. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 7. 1996:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-48259

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04563 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa AMBA Trading Company, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekar-
ska 49, Ljubljana, pod vložno št. 1/15078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev ter zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5556341
Ustanovitelja: Škrbinc Rok, Ljubljana,

Kamnogoriška 29, vstopil 15. 1. 1992, vlo-
žil 3,120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Magajna Matjaž, Ljubljana, Opekar-
ska 49, vstopil 1. 9. 1994, vložil 3,120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Magajna Matjaž, Ljubljana, Ope-
karska 49, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04681 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  GEMENI,  inženiring,
uvoz-izvoz, zastopanje firm, agencijski
posli, d.o.o., Kamnik, sedež: Zelena pot
6, Kamnik, pod vložno št. 1/08443/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5476356
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996: 1588

Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5231
Dejavnost lekarn; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 551 Dejavnost hotelov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6220 Izredni zračni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti; davčno svetovanje; razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Spe-
cialistična ambulantna dejavnost; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 8520 Veterinarstvo; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost.

Rg-48269

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/94768 z de 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MARIKO, podjetje za tr-
ženje in organizacijo proizvodnje, Brezo-
vica pri Ljubljani, V Loki 19, d.o.o., se-
dež: V Loki 19, Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/14410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5615836
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Lavrič Saša, Brezovica pri Ljublja-
ni, V Loki 19; prokuristka Cvijanov Marija,
Subotica, Ivana Milutinoviča 60, obe ime-
novani 17. 9. 1996.

Rg-48275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04949 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa NARTNIK, d.o.o., trgovi-
naa, zastopstvo, posredovanje, Brilejeva
ulica  9,  Ljubljana,  sedež:  Brilejeva  9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15328/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5574102
Firma: NARTNIK, poslovne storitve

in trgovina, d.o.o., Brilejeva ulica 9,
Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48288

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04687 z dne 11. 11. 1996
pod št. vložka 1/28586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišče gospodarsko interesno
združenje s temile podatki:

Matična št.: 5971675
Firma:  HOTELSKO  ZDRUŽENJE,

GIZ, v angleškem jeziku HOTEL ASSO-
CIATION GIZ

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 5
Ustanovitelji: Podjetje HOTELI PALA-

CE, d.o.o., Portorož, Portorož, Obala 45,
TERME ČATEŽ, d.d., Brežice, Topliška ce-
sta 35, Dr. Humar GOSTINSTVO IN
TURIZEM, d.o.o., Piran, Piran, Gallusova
4, Zdravilišče RADENSKA, družba za
opravljanje dejavnosti turizma, polnitev mi-
neralnih voda in brezalkoholnih pijač in pro-
izvodnja, d.d., Radenci, Radenci, Zdravi-
liško naselje 14, HOT HOTELI - TURIZEM,
d.o.o., Postojna, Postojna, Jamska cesta 28;
Zdravilišče Rogaška - Gostinstvo, d.o.o., re-
stavracije, Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
16; KRKA ZDRAVILIŠČA, zdraviliške, tu-
ristične in gostinske storitve, d.o.o., Novo
mesto, Novo mesto, Germova ulica 5 in
Zdravilišče Moravske Toplice, d.d., Morav-
ci, Murska Sobota, Kranjčeva 12, vsi vsto-
pili 14. 5. 1996, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Petrovič Vladimir, Novo mesto, Ce-
sta brigad 41, zastopa družbo brez omejitev
kot predsednik; zastopnik Daneu Danilo,
Lucija-Portorož, Liminjanska cesta 91, za-
stopa družbo brez omejitev kot podpredsed-
nik in zastopnik Jakič Marjan, Portorož, Pot
pomorščakov 18, zastopa družbo brez ome-
jitev kot generalni sekretar, vsi imenovani
14. 5. 1996 .

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996: 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-48330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03127 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SMS BATES SAATCHI &

SAATCHI ADVERTISING, podjetje za
marketinške in reklamne storitve, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Trubarjeva  5,  Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5748224
Sedež: Ljubljana, Bežigrad 10

Rg-48332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04691 z dne 7. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA BATERIJE ZMAJ,
d.o.o., Stegne 31, Ljubljana, sedež: Stegne
31, Ljubljana, pod vložno št. 1/10467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045738
Firma: ISKRA BATERIJE ZMAJ, d.d.,

Ljubljana, Stegne 31
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 154,176.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vsto-
pil 2. 11. 1994, vložil 23,585.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
9,081.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
9,081.000 SIT; udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 18,162.000 SIT; udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 30,901.000 SIT, vsi
vstopili 16. 7. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo; ISKRA - BATERIJE ZMAJ, d.o.o.
in ISKRA IEZE HOLDING, d.o.o., oba iz-
stopila 16. 7. 1996; kapital v zasebni lasti,
vstopil 16. 7. 1996, vložil 63,366.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hren
Jože, Grosuplje, Hribarjeva 4, razrešen in
ponovno imenovan 16. 7. 1996 kot direktor
- začasna uprava, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Polič Zoran, Ho-
čevar Damjan in Rus Tone, vsi vstopili
16. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje.

Sprememba statuta z dne 17. 7. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi soglasja Agencije št. LP
00771/00953 - 1996/MV z dne 4. 9. 1996.

Rg-48349

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/034464 z dne 21. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  ARKO, podjetje za
proizvodnjo in prodajo kozmetičnih pre-
paratov, medicinskih pripravkov in po-

možnih zdravil ..., d.o.o., Ljubljana, Ko-
prska 106a, sedež: Koprska 106a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5314151
Firma: AKROPHARM, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo in prodajo kozmetičnih
preparatov, medicinskih pripravkov in po-
možnih zdravil ter..., Ljubljana, Koprska
106a

Skrajšana firma: AKROPHARM, d.o.o.

Rg-48350

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03564 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa SLEJKO, družba za opravlja-
nje prevozov in selitev, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Robičeva 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5664004
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tu-
di iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 2542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvod-
nja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov, 1552 Proizvodnja sladole-
da; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih teksti-
lij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil, 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil,
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov, 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
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nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, 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; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozi-
la; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij 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; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in

opremo, 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirska storitve, razen
javnih poštnih storitev; 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 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah, 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-48358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01989 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SOSESKA, podjetje za tr-
ženje, organizacijo in urejanje zemljišč,
d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4, sedež:
Proletarska 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/10427/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5447801
Firma: SOSESKA, podjetje za trženje,

organizacijo in urejanje zemljišč, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,

železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 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; 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-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
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javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing) 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-48359

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01432 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VINAL, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sneber-
ska  20c,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo dejavnosti in osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5792541
Firma: VINAL MALUS VINCENC IN

OSTALI, trgovina in proizvodnja, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: VINAL MALUS VIN-
CENC IN OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 119.285,70 SIT
Ustanovitelja: Malus Vesna, vložila

114.285,70 SIT, vstopila 14. 5. 1993 in Ma-
lus Vincenc, vložil 5.000 SIT, vstopil 23. 3.
1995, oba Ljubljana, Sneberska 20c, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996:
01131 Vinogradništvo; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarna inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-

vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
sta vpisana v sodni register s sklepom Srg
95/01432 z dne 20. 5. 1996.

Rg-48368

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03659 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ORACLE,  software,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15770/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572720
Ustanovitelj: ORACLE CORPORATION,

500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA
94065 USA, izstopil 2. 7. 1996, Oracle Ne-
derland BV, De Meern, Rijnzathe 6, vstopil
2. 7. 1996, vložil 9,486.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-48373

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18616 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CONFETIS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134a,
sedež: Šmartinska 134a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5700558
Firma: CONFETIS, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,671.662,90 SIT
Ustanovitelja: Trstenjak Boštjan, Ljub-

ljana, Kvedrova 36 in Krpan Andrej, Ljub-
ljana, Na peči 2, vstopila 8. 1. 1993, vložila
po 835.831,45 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-48393

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01172 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  STREAM,  računalniški
inženiring, d.o.o., Glonarjeva 8, Ljublja-
na, sedež: Glonarjeva 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06260/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5360307
Firma:  STREAM,  računalniški  in-

ženiring, d.o.o., Rožna 21, Ljubljana

Skrajšana firma: STREAM Computers,
d.o.o., Ljubljana, Rožna 21

Sedež: Ljubljana, Rožna 21

Rg-48400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03733 z dne 7. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28435/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5953260
Firma: ODRIV, d.o.o., atletska šola, tr-

govina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: ODRIV, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ziherlova 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ušeničnik Maja, Ljub-

ljana, Ziherlova 39, vstopila 11. 7. 1996,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ušeničnik Maja, Ljubljana, Ziher-
lova 39, imenovana 11. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih 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 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo, 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
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govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-48410

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04694 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SMELT International, d.d.,
Ljubljana, vodenje investicijskih pro-
jektov, Global Project Management, se-
dež: Dunajska cesta 160, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08101/00 vpisalo v sodni regi-
ster teg sodišča spremembo tipa, datuma in
osebe za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5418666
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Opara

Mirko, Boškovič Darko, Okorn Borut, Mi-
klavčič Borut in Pelan Anuška, vsi razrešeni
9. 9. 1996; direktor Opara Mirko, Ljubljana,
Livada 1a, imenovan 10. 9. 1996, glavni di-
rektor zastopa kot uprava družbe: za pravne
posle po 18. členu statuta je potrebno soglas-
je nadzornega sveta, in sicer za: nakup, pro-
dajo in obremenitev nepremičnin; ustanav-
ljanje in ukinjanje podružnic; najemanje in
dajanje posojil, ki v tekočem poslovnem letu
presegajo osnovni kapital družbe; dajanje po-
roštev in garancij, če to presega okvir redne-
ga poslovanja družbe; nakup in prodajo del-
nic; pridobitev in odsvojitev poslovnih dele-
žev drugih kapitalskih družb.

Rg-48416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04837 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TERMIKA, podjetje za izo-
lacijski inženiring, p.o., Ljubljana, sedež:
Kamniška 25, Ljubljana, pod vložno št.

1/06438/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ter-
čelj Borivoj, dipl. ing., razrešen 6. 9. 1996;
zastopnik Hudina Franc, Ljubljana, Ulica v
Kokovšek 43, zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. direktorja; zastopnica Sladič Marta,
Ljubljana, Ulica Željka Tonija 17a, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica v.d.
direktorja, oba imenovana 6. 9. 1996.

Rg-48467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01510 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  GINKO,  marketing,  in-
ženiring, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Omersova 44, sedež: Omerso-
va 44, Ljubljana, pod vložno št. 1/03170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti, družbenikov in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5329051
Firma: GINKO, Keber Co., marketing,

inženiring, storitve in trgovina, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  GINKO  Keber  Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ziherlova 41
Ustanovitelja: Keber Alojzij, Ljubljana,

Ziherlova 41, vstopil 21. 11. 1989, vložil
1.600, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Žalar Zdravko, izstopil 27. 3.
1995; Keber Ivanka, Ljubljana, Ziherlova
41, vstopila 27. 3. 1995, vložila 400 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žalar
Zdravko, razrešen 27. 3. 1995; Keber Aloj-
zij, Ljubljana, Ziherlova 41, razrešen in po-
novno imenovan kot direktor dne 27. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1996: 221
Založništvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 241 Proizvodnja osnovnih ke-
mikalij; 242 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podob-
nih premazov, tiskarskih barv in kitov; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov; 247 Proizvodnja umetnih vlaken;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in
računalnikov; 311 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 312
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje 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 ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanja

zvoka in slike; 331 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 335 Proizvodnja ur;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 501 Trgovina z motor-
nimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, 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, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 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; 642 Telekomunikacije; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah, 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami, 725 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; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.n.o. vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/01510 z dne 27. 7. 1996.

Rg-48468

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01518 z dne 27. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa METER, trgovina in zastopstvo,
d.o.o.,  Vrhnika,   sedež:  Krožna  pot  1,
Vrhnika, pod vložno št. 1/16210/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5600049
Firma:  DOJENČEK,  trgovina  in  za-

stopstvo, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: DOJENČEK, d.o.o.,

Vrhnika
Sedež: Vrhnika, Cesta Krimskega odre-

da 11
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MARIBOR

Rg-33432

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01452 z dne 16. 2. 1996 pod
vložno št. 1/09773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929504
Firma: MT ŠPEDICIJA, družba za špe-

dicijo v mednarodnem in notranjem pro-
metu, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rampre Jožica, Cirkovce,

Cirkovce 1/h, vstopila 18. 12. 1995, vložila
1,125.000 SIT; Lukner Matjaž, Pragersko,
Zidanškova ul. 15, vstopil 18. 12. 1995, vlo-
žil 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rampre Anton, Cirkovce, Cirkovce 1/h,
zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Lukner Matjaž, Pragersko, Zidanškova uli-
ca 15, oba imenovana 18. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1996: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-35241

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01237 z dne 27. 2. 1996 pod
vložno št. 1/09781/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5921597
Firma: SEMAR, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SEMAR, d.o.o.
Sedež: Maribor, Volodjeva ulica 23/c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupan Romana, Mari-

bor, Volodjeva ulica 23/c, vstopila 8. 11.
1995, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupan Romana, Maribor, Volod-
jeva ulica 23/c, imenovana 8. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih sto-
ritev; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-

pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 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; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-

na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7440 Ekonomska
propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov.

Rg-38157

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00306 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PALOMA-SLADKOGORSKA
TOVARNA PAPIRJA, p.o., sedež: Sladki
vrh  1,  2211  Sladki  vrh,  pod  vložno  št.
1/00522/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5034639
Osebe, pooblaščene za zastopanje: gene-

ralna direktorica Schaubach Hilda, razreše-
na 29. 2. 1996; generalni direktor Žlebnik
Zvezdan, Maribor, Slovenska 36, imenovan
28. 7. 1995, zastopa kot v.d. generalnega
direktorja v okviru dejavnosti podjetja brez
omejitev in generalni direktor Kranjc Stan-
ko, Zgornja Polskava, Vošnjakova ulica 12,
imenovan 31. 7. 1995, zastopa kot pomoč-
nik generalnega direktorja za komercialno
področje v mejah pooblastil v.d. generalne-
ga direktorja.
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Rg-39712

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00114 z dne 17. 5. 1996 pod
vložno št. 1/09890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5931266
Firma: PROGRESS INVEST, Vermo-

gensberatung G.m.b.H., Theobaldgasse
19, A-1060 Wien, Austria, Podružnica:
PROGRESS INVEST MARIBOR

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Greenwiška 12
Ustanovitelj: Progress Invest, Vermo-

gensberatung G.m.b.H., A-1060 Wien, Av-
strija, Theobaldgasse 19, vstop 18. 1. 1996,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Johs Majhenič Ivana, Zgornja
Kungota, Zgornja Kungota 38, imenovana
18. 1. 1996, zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1996: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: J
67.13 sme opravljati zgolj dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; K 74.14 ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja pri po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-39748

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00563 z dne 14. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa STUDIO ALP, trajna delovna
skupnost samostojnih kulturnih delavcev
p.o., sedež: Bresterniška 51, 2351 Kamni-
ca, pod vložno št. 4/00023/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje trajne
delovne skupnosti v zavod v zasebni lastnini
in spremembo firme, družbenikov, osnovne-
ga kapitala in dejavnosti ter tipa zastopnika
in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5379636
Firma: STUDIO ALP zavod za vizual-

no in medijsko produkcijo
Skrajšana firma: STUDIO ALP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 8
Osnovni kapital: 11.000 SIT
Ustanovitelji: Stiplovšek Vojko, izstopil

27. 5. 1995, Fistravec Matjaž, Kamnica,
Bresterniška 51, vložil 9.900 SIT; Gašperin
Gordana, Maribor, Slomškov trg 11, vložila
1.100 SIT, oba vstopila 14. 6. 1990, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fistravec Matjaž, Kamnica, Brester-
niška 51, imenovan 14. 6. 1990, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
6420 Telekomunikacije; 7413 Raziskova-

nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92623 Druge športne dejavnosti.

Preoblikovanje vpisano v sodni register
14. 5. 1996.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja pri pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-39761

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01473 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa EUROLEX, trgovina, ex-
port-import, d.o.o., sedež: Ulica Jožeta
Lampreta 13, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov in dejavnosti ter zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5712726
Firma: EUROLEX trgovsko, storitve-

no podjetje, d.o.o.
Sedež: Lenart v Slovenskih Goricah,

Trg osvoboditve št. 14
Ustanovitelja: Urošević Marijan, izsto-

pil 20. 11. 1995, Vrbnjak Cecilija, Lenart v
Slovenskih Goricah, Trg osvoboditve št. 14,
vstopila 20. 11. 1995, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Urošević Marijan, razrešen 20. 11. 1995,
direktorica Vrbnjak Cecilija, imenovana 20.
11. 1995, Lenart v Slovenskih Goricah, Trg
osvoboditve št. 14, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 5. 1996:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8392 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996:
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

Družba ne sme v okviru dejavnosti pod
šifro 5118 opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-39762

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00229 z dne 22. 5. 1996 pod
vložno št. 1/09893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5931134
Firma: CROUZET, proizvodnja kon-

trolnih aparatov, d.o.o.
Skrajšana firma: CROUZET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Grajska 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Emerson Electric Neder-

land BV, Soest, 3762 ET, Nizozemska,
Energieweg 2, vstop 31. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Delage Olivier, London, W14 8AD, 55
Melbury Road, zastopa družbo brez omeji-
tev, prokurist Kristan Marjan, Ljubljana,
Smrtnikova 4, oba imenovana 14. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in 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.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
7414 ne sme opravljati arbitraže in posredo-
vanja pri pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-39766

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00472 z dne 10. 5. 1996 pod
vložno št. 1/09874/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5943833
Firma: COOPSETTE SOCIATA CO-

OPERATIVA A REPONSABILITA LI-
MITATA, Splošno gradbeno podjetje
COPSETTE, Podružnica Maribor

Skrajšana  firma:  COPSETTE,  s.c.r.l.,
Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva uli-

ca 26
Ustanovitelj: Copsette Sociata coopera-

tiva a Reponsabilita Limitata, Castelnovo di
soto, Reggio Emilia, Via S. Biago 75, vstop
2. 4. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Kompara Gorazd, Maribor, Radvin-
ska 6,  zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Claricia Domeniko, Reggio Emilia,
Ulica A. Peretti 9; prokurist Cucchi Juri,
Povigliu, Ulica A. Manzoni 4, vsi imenova-
ni 2. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
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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;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6420 Tele-
komunikacije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-41048

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 9/00408 z dne 11. 6. 1996 pod
vložno št. 1/09909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943698
Firma:  SIAP,  svetovanje,  inženiring,

analize, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SIAP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesnica

20/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zupančič Franc, Krško,

Cesta 4. julija 67, vložil 750.000 SIT; Stri-
tar Urška, Ljubljana-Črnuče, Petkova ulica
60, vložila 375.000 SIT; Marn Jure, Dom-
žale, Ljubljanska cesta 88, vložil 375.000
SIT; vsi vstopili 29. 3. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pahor Drago, Kamnica, Stara ulica
6/b, za pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin, potrebuje soglasje
skupščine; za sklepanje vseh pravnih po-
slov, katerih skupna vrednost presega
2,000.000 SIT, potrebuje soglasje prokuri-
stov ali alternativno soglasje skupščine; pro-
kurist Stritar Andrej, Ljubljana-Črnuče, Pet-
kova ulica 60 in prokurist Marn Jure, Dom-
žale, Ljubljanska cesta 88, vsi imenovani
29. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2330 Pro-
izvodnja jedrskega goriva; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 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; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; tehnični preizkusi in analize;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-41095

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00963 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ELITA, veletrgovina z me-
šanim industrijskim blagom, d.o.o., sedež:
Slivniška cesta 6, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/01006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov,
imena družbenika, poslovnih deležev in de-
javnosti ter zastopnikov in uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5296790
Firma: ELITA, veletrgovina z meša-

nim industrijskim blagom, proizvodnja in
storitve, d.o.o.

Ustanovitelji: Špitalar Ladislav, Oreho-
va vas-Slivnica, Polanska cesta 104, vložil
228.000 SIT, vstopil 21. 9. 1989; Spitalar
G.m.b.H., Graz, Avstrija, Rochelgasse 11,
vložek 4,526.190 SIT, vstop 28. 1. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata; Špitalar Sto-
jan, izstopil 29. 8. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Špitalar Ladislav, Orehova vas-Slivnica,
Polanska cesta 104, imenovan 29. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Špi-
talar Stojan, razrešen 29. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-

stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-41096

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00350 z dne 14. 6. 1996 pod
vložno št. 1/09915/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939321
Firma: Š & N-AHMETAJ & CO., pod-

jetje za posredovanje, proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: Š & N-AHMETAJ &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Ptujska cesta 83/a
Osnovni kapital:  2.000 SIT
Ustanovitelja: Ahmetaj Šemsedin, avto-

klepar in Ahmetaj Sadik, voznik, oba iz Ma-
ribora, Ptujska cesta 183/a, vložila po 1.000
SIT, vstopila 27. 3. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Ahmetaj Šemsedin in Ahmetaj Sa-
dik, Maribor, Ptujska cesta 183/a, oba ime-
novana 27. 3. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0125 Reja drugih živali; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov, proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja net-
kanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
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kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 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 popravilo motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5273 Po-
pravilo 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-42822

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00658 z dne 3. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09930/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947456

Firma:  GALIJA-PETEK  IN  DRUGI,
družba za proizvodnjo, storitve in trgovi-
no, d.n.o.

Skrajšana firma: GALIJA-PETEK IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska Bistrica, Špindlerje-
va 34

Ustanovitelja: Petek Janko – gimnazij-
ski maturant, Slovenska Bistrica, Špindler-
jeva 34, Baumgartner Alenka – diplomirani
sociolog, Loka pri Zidanem mostu, Račica
12, oba vstopila 10. 5. 1996, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Petek Janko, Slovenska Bistrica,
Špindlerjeva 34, imenovan 10. 5. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-42823

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00585 z dne 3. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947600
Firma: ŽERAK TEAM, trgovina, po-

sredništvo, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽERAK TEAM, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3–5
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelj: Žerak Tatjana – diplomira-

na ekonomistka in Žerak Ljubo – diplomi-
rani gradbeni inženir, oba iz Maribora, Kle-
tarska 10, vstopila 17. 5. 1996, vložila po
100.000 SIT; odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Žerak Tatjana in družbenik Žerak
Ljubo, oba iz Maribora, Kletarska 10, oba
imenovana 17. 5. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 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;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
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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 popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
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 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42825

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00224 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ČIP, podjetje, trgovina in
storitve, d.o.o, sedež: Hoška ulica 20, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02973/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5444233
Firma: ČIP, podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Fermišek Bojan, Maribor,

Hoška ulica 20, vstopil 19. 3. 1990, vložil
1,126.500 SIT; Lukas Rudolf, Maribor, Go-
riška ulica 5, vstopil 11. 6. 1996, vložil
375.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fermišek Bojan, Maribor, Hoška 20, za-
stopa družbo brez omejitev, prokurist Lu-
kas Rudolf, Maribor, Goriška ulica 5, oba
imenovana 1. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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
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s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 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.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Rg-42826

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00224 z dne 3. 7. 1996 v
registrski zadevi zaradi spremembe firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti, zastopnikov, uskla-
ditve vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardne klasifikacije pri subjektu
vpisa ČIP, podjetje, trgovina in storitve,
d.o.o., vpisanem pod vložno št. 1/02973/00
se v sodni register tega sodišča vpiše spre-
memba oziroma dopolnitev naslednjih po-
datkov:

Matična št.: 5444233
Firma: *ČIP, podjetje, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Firma: ČIP, podjetje, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Osnovni kapital: *2.000 SIT
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Fermišek Bojan, Maribor,

Hoška ulica 20, vstopil 19. 3. 1990, vložil
1,126.500 SIT in Lukas Rudolf, Maribor,
Goriška ulica 5, vstopil 11. 6. 1996, vložil
375.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fermišek Bojan, Maribor, Hoška ulica
20, zastopa družbo brez omejitev in proku-
rist Lukas Rudolf, Maribor, Goriška ulica 5,
oba imenovana 1. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost 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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 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.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Opomba: Podatki označeni z *, so po-
datki, ki se nadomestijo z novim vpisom.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča sodnik
okrožnega sodišča, ki je sklep izdalo.

Rg-42827

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00638 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  NASTANITVENI  CEN-

TER, d.o.o., sedež: Makedonska 33, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03795/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5481368
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cmrečnjak Stjepan, razrešen 28. 5.
1996, direktorica Jakopina Dragislava, Ma-
ribor, Lavričeva 18, imenovana 29. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, za določen
čas do prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku.

Rg-42828

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00220 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  FADING-CHEM  BER-
BEROVIĆ & CO., družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.n.o., sedež: Uli-
ca Moša Pijade 8, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09468/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme, de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5871611
Sedež: Maribor, Kardeljeva cesta 57/33
Dejavnost, izbrisana dne 2. 7. 1996: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki.

Rg-42829

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00326 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa METALGLASS, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Stritarjeva 33, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09417/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, zastopni-
kov in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5680956
Ustanovitelja: Obradovič Tatjana, Mari-

bor, Iztokova 35, vstopila 28. 12. 1994, vlo-
žila 2,277.050 SIT, Halilović Elvir, Uglje-
vik 76337 BIH, Uzanovići 322, vstopil 18.
3. 1996, vložil 23.000 SIT; odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Obradovič Tatjana, Maribor, Izto-
kova 35, imenovana 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, prokurist Obradovič
Mane, Maribor, Stritarjeva 33, imenovan 18.
3. 1996, prokurist Halilović Elvir, Ugljevik
76337 BIH, Uzanovići 322, imenovan 18. 3.
1996.

Rg-42831

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00358 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TIBRA, trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Ulica Markljevih 4, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07649/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5732522
Firma:  TIBRA,  trgovsko,  storitveno,

proizvodno in posredniško podjetje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 01132

Sadjarstvo; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
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motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 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; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 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.; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 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; 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
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
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ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42834

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00720 z dne 1. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ORGA, družba za računalniški inže-
niring in storitve, d.o.o., sedež: Kočevarje-
va 7, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5431107
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 86
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42837

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00829 z dne 31. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09959/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957117
Firma: BTS-ŠTEBIN IN DRUGI, trgo-

vina, posredništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  BTS-ŠTEBIH  IN

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

odgovornostjo

Sedež: Maribor, Vrazova ulica 54
Ustanovitelja: Štebih Branko – trgovski

poslovodja in Štebih Tomaž – dijak, oba iz
Maribora, Vrazova ulica 54, vstopila 2. 7.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Štebih Branko, Maribor, Vrazova uli-
ca 54, imenovan 2. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje.

Rg-42840

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00816 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MC KENSIE, turizem in
storitve, d.o.o., sedež: Trg Dušana Kve-
dra 8, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5723230
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403

Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
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sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 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); 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; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-

niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro J 67.12 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42842

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00861 z dne 29. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MERINKA MARIBOR, tovarna
volnenih tkanin, p.o., sedež: Žitna 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5040469
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šujica Slobodan, imenovan 10. 6.
1996, Maribor, Bolfenška ulica 3, zastopa
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-42843

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00444 z dne 29. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09778/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930596
Firma: MORI INTERNACIONAL IN

DRUGI, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MORI  INTERNA-

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 29/a
Ustanovitelja: Mori Martin Georg, trgo-

vec, Wolfsberg 9400, Avstrija, Hoehenweg

2, Mori Aniko Marta, trgovka, Budapest
1072, Madžarska, Peterdy utca 29, oba vsto-
pila 18. 4. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Mori Martin Georg, Wolfsberg 9400,
Avstrija, Hoehenweg 2, družbenica Mori
Aniko Marta, Budapest 1072, Madžarska,
Peterdy utca 29, družbenik Grgić Dragan,
Maribor, Gregorčičeva 17, vsi imenovani
18. 4. 1996, vsi zastopajo družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-42844

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00805 z dne 26. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957435
Firma: SANDERS, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SANDERS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ljubljanska 15/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Verlič Aleksander, Mari-

bor, Gregorčičeva 26, vstopil 10. 7. 1996,
vložil 1,500.000 SIT; odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verlič Aleksander, Maribor, Gregor-
čičeva 26, imenovan 10. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
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terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-42846

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00740 z dne 25. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09951/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949637
Firma: DROGERIJA NELI, trgovina,

storitve in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: DROGERIJA NELI,

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

odgovornostjo
Sedež: Lenart v Slovenskih Goricah,

Kraigherjeva 4/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Furundžić Nikola, Maribor,

Obrežna 135, vstopil 21. 11. 1995, vložil
1,500.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furundžić Nikola, Maribor, Obrežna
135, imenovan 21. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3661 Proizvodnja bižuterije; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-

vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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; 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
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
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sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42847

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00770 z dne 25. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09952/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957591
Firma: HARANT, predelava nerjave-

čega jekla in strojegradnja, d.o.o.
Skrajšana firma: HARANT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Limbuška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Harant Gerhard, Rainbach

in Innkreis, Avstrija, Hingsham 41, vstopil
3. 7. 1996, vložil 1,500.000 SIT; odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomažin Alojz, imenovan 3. 7. 1996,
Maribor, Gregorčičeva 48, zastopa družbo
brez omejitev, prokurist Harant Gerhard,
Rainbach in Innkreis, Avstrija, Hingsham
41, imenovan 3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 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; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije.

Rg-42848

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00803 z dne 25. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947553
Firma: WUPI, trgovina, storitve, pre-

voz in raziskovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: WUPI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Maribor, Šimekova ulica 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Capič Marko, Maribor, Ši-

mekova ulica 20, vložil 1,200.000 SIT; Ri-
bič Christian, Maribor, Miklavška ulica 52,
vložil 300.000 SIT, oba vstopila 27. 6. 1996;
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Capič Marko, Maribor, Šimekova uli-
ca 20, imenovan 27. 6. 1996, zastopa druž-
bo posamično brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 1586
Predelava čaja in kave; 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
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 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
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
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tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništvo pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

Rg-42849

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01112 z dne 26. 6. 1996 pod
vložno št. 1/09651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915406
Firma: KATOLIKA, družba za zava-

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

govornostjo
Dodatna oblika: zavarovalna družba
Sedež: 2000 Maribor, Dupleška cesta

34
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Korasa Ana, Brusnice,

Kavce 4, Gaberje, vložila 10.000 SIT; Ver-
lak Peter, Maribor, Prušnikova 34, vložil
20,000 SIT; Lovrec Anton, Velenje, Stari
trg 26, vložil 10.000 SIT; Krauthaker Mar-
tin, Beltinci, Gančani 27/a, vložil 10.000
SIT; Cigale Milena, Nazarje, Savinjska ce-
sta 14, vložila 10.000 SIT; Zamuda Robert,
Gorišnica, Formin 58, vložil 10.000 SIT;
Krščanski inštitut, d.d., Maribor, Košaški
dol 20, vložil 1,830.000 SIT; Kojc Boštjan,
Maribor, Prušnikova 20, vložil 20.000 SIT;
Rovtar Vinko, Selca, Selca 103, vložil
10.000 SIT; Keršič Peter, Ljubljana, Vajav-
čeva 13/b, vložil 10.000 SIT; Buhvald Pa-
vel, Prevalje, Navrški vrh 22, vložil 10.000
SIT; Deželak Martin, Rimske Toplice, Lože
1, vložil 10.000 SIT; Logar Janez, Brezovi-
ca, Cesta v Lipovce 30, vložil 10.000 SIT;
Žebovec Iztok, Medvode, Zbiljska cesta 1,
vložil 10.000 SIT; Bensa Andrej, Šempas,
Šempas 167/b, vložil 10.000 SIT; Ratnik
Karel, Tišina, Murska Sobota, Tišina 33/a,
vložil 10.000 SIT; vsi vstopili 27. 9. 1995;
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanič Darko, Maribor, Dupleška
cesta 34, imenovan 13. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Klasinc Peter
Pavel, Ratnik Karel, Žebovec Iztok, Buh-
vald Pavel, Krauthaker Martin, Lovrec An-

ton, Logar Janez, Cigale Milena, Deželak
Martin, Bensa Andrej, Korasa Ana, vsi vsto-
pili 13. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-42850

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00389 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  SKLADIŠČNO  TRANS-
PORTNI IN TRGOVSKI CENTER MA-
RIBOR,  d.d.,  sedež:  Tržaška  cesta  53,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00384/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5077079
Firma: SKLADIŠČNO TRANSPORTNI

IN TRGOVSKI CENTER MARIBOR, d.d.

Rg-42852

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00567 z dne 26. 6. 1996 pod
vložno št. 1/09921/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947022
Firma: GSM, trgovina, gostinstvo, pro-

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

govornostjo
Sedež: 2205 Starše, Starše 91
Osnovni kapital: 2,145.000 SIT
Ustanovitelj: Greifoner Marija, Starše,

Starše 76/s, vstopila 3. 5. 1996, vložila
2,145.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Greifoner Marija, Starše, Starše
76/s, imenovana 3. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na

drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Rg-42853

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01053 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa UNUK ŠPED, storitveno,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Podova 63, 2327 Rače, pod vložno
št. 1/05716/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5616336
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Unuk Franc, Rače, Podova

63, vstopil 27. 3. 1992, vložil 1,500.000
SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in 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; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60211 Mestni in primestni potniški promet
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na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-42854

Okrožno sodišče v Mariboru je dne
26. 6. 1996 v registrski zadevi zaradi spre-
membe osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitve vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti sklenilo pri subjektu vpisa UNUK
ŠPED, storitveno, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., vpisanem pod vložno šte-
vilko 1/05716/00 se v sodni register tega
sodišča vpiše spremembo oziroma dopolni-
tev naslednjih podatkov:

Matična št.: 5616336
Osnovni kapital: *8.000 SIT
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Unuk Franc, Rače, Podova

63, vstopil 27. 3. 1992, vložil 1,500.000
SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
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;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: Podatki označeni z *, so po-
datki, ki se nadomestijo z novim vpisom.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča sodnik
okrožnega sodišča, ki je sklep izdalo.

Rg-42856

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01417 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa POTEPUH, podjetje za tu-
rizem, prevoz potnikov in trgovina, d.o.o.,
sedež: Rošpoh 135/a, 2351 Kamnica, pod
vložno št. 1/08434/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5767105
Firma: POTEPUH, proizvodnja, trgo-

vina, posredništvo in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cajlinger Simon, Kamni-

ca, Rošpoh 135/a, vstopil 22. 6. 1993, vložil
1,470.000 SIT; Hedžet Andreja, Kamnica,
Rošpoh 135/a, vstopila 11. 3. 1996, vložila
30.000 SIT; odgovornost: ne odgovarjata;
Cajlinger Drago in Cajlinger Marjanca, oba
izstopila 11. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 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.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4521 Splošna gradbena dela;
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
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnostim d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42858

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00530 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  PID  SKALA,  Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09482/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5889219
Dne 24. 6. 1996 se vpiše sprememba

statuta, sprejeta na skupščini družbe PID
SKLAD, d.d., dne 7. 5. 1996.

Rg-42867

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00659 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VARNOST, podjetje za va-
rovanje  premoženja,  p.o.,  sedež:  Ljub-
ljanska 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01148/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5263565
Firma: VARNOST MARIBOR, varo-

vanje premoženja, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.d.
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Skrajšana  firma:  VARNOST  MARI-
BOR, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 20,027.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
2,003.000 SIT; Kapitalski sklad invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana,Kolodvorska uli-
ca 15, vložek 2,003.000 SIT; Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložek 4,005.000 SIT; udeleženci
interne razdelitve, vložek 4,005.000 SIT in
upravičenci notranjega odkupa, vložek
8,011.000 SIT; vsi vstopili 12. 4. 1996; od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišek Marjan, Maribor, Štrekljeva uli-
ca 72, imenovan 16. 4. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Trojner Darja,
Kralj Davorin, Blažič Marija, Zidarič Joži-
ca, Glavica Radovan in Žiher Milan, vsi
vstopili 12. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizve-

dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00636/01013-1996/JM z dne 28. 5.
1996.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
samo varovanje.

Rg-42868

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00787 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  TAM  GOSPODARSKA
VOZILA MARIBOR, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska ce-
sta184,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/03329/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zaznambo sklepa o uvedbi likvidacij-
skega postopka ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Firma: TAM GOSPODARSKA VOZI-
LA MARIBOR, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o. – v likvidaciji

Skrajšana firma: TAM. I. V., d.o.o. – v
likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Grabnar Dušan razrešen 3. 7.
1996; likvidacijski upravitelj Potočnik Du-
šan, Ptuj, Klepova ulica 40, imenovan 3. 7.
1996.

Rg-42870

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01011 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  ZDRUŽENJE  KABEL-
SKIH  OPERATERJEV  SLOVENIJE,
GIZ, sedež: Maistrova 17, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
uprave in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5870887
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Per-

ko Milan, Kamnica, Cesta v Rošpoh 123,
zastopa družbo kot predsednik uprave, brez
omejitev; član uprave Arnuš Albin, Selnica
ob Dravi, Dobravska cesta 3, brez poobla-
stil; član uprave Cibic Damir, Ljubljana,
Kuzmičeva 5, brez pooblastil; članu prave
Kalan Tomislav, Ljubljana, Vojkova cesta
77, brez pooblastil; član uprave Kovač Bo-
jan, Koper, Cesta na Markovec 61, brez
pooblastil; član uprave Vidmar Boštjan, Iz-
lake, Obrezija 20, brez pooblastil; član
uprave Korenič Slavko, Velenje, Cesta pod
parkom 8, brez pooblastil; član uprave Ber-
nard Roman, Žirovnica, Moste 26/a, brez
pooblastil; član uprave Farkaš Stanko, Mur-
ska Sobota, Ivana Regenta 8, brez poobla-
stil; vsi imenovani 21. 4. 1995.

Rg-42871

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00641 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIANA, trgovska in tu-
ristična agencija, d.o.o., sedež: Ulica he-
roja Zidanška 18, 2000 Maribor, pod vlož-

no št. 1/02563/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5391563
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Jelenko Maksimiljan, Maribor, Jenkova
7, imenovan 5. 7. 1990, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Habjanič Jožek, Starše,
Rošnja 8/a, imenovan 27. 5. 1996.

Rg-42872

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00668 z dne 9. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09935/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947502
Firma: XTENSION, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: XTENSION, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Ob Blažov-

nici 115
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ješovnik Matjaž, Maribor,

Štrekljeva ulica 62; Reberšek Roman, Mari-
bor, Preradovičeva ulica 19; Paar Herbert,
Maribor, Mladinska ulica 4 in Kolenc Jan-
ko, Maribor, Splavarski prehod 5/a, vsi vsto-
pili 27. 5. 1996, vložili po 375.000 SIT;
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ješovnik Matjaž, Maribor, Štrekljeva
ulica 62, imenovan 27. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Reberšek
Roman, Maribor, Preradovičeva ulica 19,
imenovan 27. 5. 1996; prokurist Paar Her-
bert, Maribor, Mladinska ulica 4, imenovan
27. 5. 1996; prokurist Kolenc Janko, Mari-
bor, Splavarski prehod 5/a, imenovan 27. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 58 – 25. IX. 1997 Stran 4493

naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-42874

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00745 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DEPORTIVO, trgovsko,
storitveno in gostinsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Loška 13, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5650810
Sedež: Selnica ob Dravi, Vodovodna

ulica 17
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5120 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in 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, 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno

v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 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); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-

drilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro O 92.711 sme družba opravljati
samo igre na srečo, ki se občasno prirejajo v
okviru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 400.000 SIT.

Rg-42879

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00690 z dne 28. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa BIS-MARK, trgovina, posredniš-
tvo in storitve, d.o.o., sedež: Hermankova
ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09723/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnikov in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5925100
Firma: BIS-MARK, proizvodnja, trgo-

vina, posredništvo in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 184
Osnovni kapital: 44,700.000 SIT
Ustanovitelj: Nabil Fahmy Abdel Sha-

hid, Buchholz, ZR Nemčija, Hasen Kamp
10, vstopil 29. 11. 1995, vložil 44,700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Nabil Fahmy Abdel Shahid, Buch-
holz, ZR Nemčija, Hasen Kamp 10, imeno-
van 29. 11. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Vadlja Vlado, imenovan 1.
12. 1995, Maribor, Dogoška 69, direktor
Podgoršek Silvo, Maribor, Koroška cesta
116, imenovan 10. 6. 1996; sklepanje vseh
poslov, ki presegajo 1,000.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, le po predhodnem soglas-
ju ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje.

Rg-42884

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00285 z dne 26. 6. 1996 pod
vložno št. 1/09922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939623
Firma:  KREKOVA  DRUŽBA  ZA

STORITVE, TRGOVINO, POSREDNIŠ-
TVO, d.o.o.

Skrajšana firma: KREKOVA DRUŽBA
ZA STORITVE, d.o.o.

Pravnoorg.  oblika:  družba  z  omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Slomškov trg 18
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gerič Milan, Pekre-Lim-

buš, Vlada Žigerja 5, vložil 750.000 SIT;
Heričko Avgust, Kamnica, Cesta v Rošpoh
129, vložil 350.000 SIT; Krašovec Mirko,
Maribor, Slomškov trg 20, vložil 350.000
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SIT; Mlakar-Kukovič Roza, Maribor, Zr-
kovska cesta 142/a, vložila 350.000 SIT;
Sraka Stanislav, Beltinci, Ravenska cesta
30, vložil 350.000 SIT; Žužek Andrej, Ma-
ribor, Meljski dol 42, vložil 350.000 SIT;
Družina, d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 1/II,
vložek 350.000 SIT; Radio-TV Ognjišče,
d.o.o., Koper, Trg Brolo 11, vložek 350.000
SIT; Rimsko katoliško škofijstvo Koper,
Koper, Trg Brolo 11, vložek 350.000 SIT;
Rimsko katoliško škofijstvo Maribor, Mari-
bor, Slomškov trg 19, vložek 1,450.000 SIT;
vsi vstopili 1. 2. 1996; odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žužek Andrej, Maribor, Meljski dol
42, imenovan 1. 2. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo, da ne sme:

– sklepati poslov, ki se nanašajo na pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ali drugih sredstev v lasti družbe,
kolikor taki posli niso izrecno opredeljeni v
letnem programu dela in posamezni posel
presega tolarsko protivrednost 200.000
DEM;

– sklepati poslov za izvajanje investicij-
skih del in najemanje posojil ter kreditov, ki
presegajo tolarsko protivrednost 500.000
DEM, kakor tudi ko gre za dajanje takih
posojil ali poroštev;

– sklepati zakupnih pogodb glede last-
nih ali tujih sredstev, ko vrednost letne za-
kupnine presega 100.000 DEM tolarske pro-
tivrednosti.

Člani nadzornega sveta: Guzej Anton,
Krašovec Mirko in Mlakar-Kukovič Roza,
vsi vstopili 1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na

debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42887

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00695 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ECCO MARKETING,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Cankarjeva ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastop-
nikov ter uskladitev vpisa s standardno kla-
sifikacijo in spremembo pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5812950
Ustanovitelja: Mesarič Gregor, izstopil

31. 5. 1995; Smid Franz, Korobotek A-8382,
Avstrija, Korobotek 92, vstopil 5. 12. 1994,
vložil 1,500.000 SIT; odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Smid Franz, Korobotek A-8382, Av-
strija, Korobotek 92, imenovan 5. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Me-
sarič Gregor, Maribor, Gledališka ulica 8,
imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo sku-
paj z direktorjem; prokurist Goričan Milan,
Maribor, Crnekova 7, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo skupaj z direktorjem.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
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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; 52481 Trgo-
vina 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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42889

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01143 z dne 4. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  ŽIPO  ŽIVINOREJA
POLJEDELSTVO  LENART,  d.o.o.,  se-
dež: Industrijska ulica 8, 2230 Lenart v
Slovenskih  Goricah,  pod  vložno  št.
1/04121/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča skrajšano firmo, spremembo ustano-
vitelja, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5498627
Skrajšana firma: ŽIPO LENART, d.o.o.
Ustanovitelja: Agro Lenart, p.o., izstop

12. 7. 1995; Živinoreja, reja živine in kme-
tijske storitve, d.o.o., Lenart v Slovenskih
Goricah, Industrijska ulica 8, vstop 12. 7.
1995; vložek 232,667.536,95 SIT; odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuman Andrej, Lenart v Slovenskih
Goricah, Kraigherjeva ulica 9, imenovan
26. 11. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-

ja govedi; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-42891

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00454 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  BIROSTROJ  COMPU-
TERS, podjetje za proizvodnjo in trženje
računalniške opreme, p.o., sedež: Glavni
trg  17/b,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/00090/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5071739000
Firma:  BIROSTROJ  COMPUTERS,

podjetje za trgovino, storitve, proizvod-
njo in trženje računalniške opreme, d.d.

Skrajšana firma: BIROSTROJ COM-
PUTERS, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 417,248.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
41,725.000 SIT; Kapitalski sklad (v usta-
navljanju) – kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vložek 100,276.000 SIT;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 146,016.000
SIT; udeleženci interne razdelitve, vložek
61,143.000 SIT; udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 68,088.000 SIT; odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zdovc Davorin Martin, Maribor, Goce
Delčeva 32, imenovan 21. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; generalni direktor
Smerdu Miroslav, razrešen 28. 12. 1992.

Člani nadzornega sveta: Rigler Ivan, Ba-
lažic Rosana, Počkar Milan, Hernah Peter
in Mikuž Peter, vsi vstopili 21. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 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 video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge 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; 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; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z 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; 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; 5242 Tr-
govina 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 gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92511 De-
javnost knjižnic; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00578/00571-1996/IZ z dne 19. 4. 1996.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42892

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00598 z dne 4. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09931/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5946859
Firma: LEŠ, gostinstvo, trgovina, pro-

izvodnja, promet, d.o.o.
Skrajšana firma: LEŠ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tuškova ulica 27
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Leš Andrej, Maribor,

Tuškova ulica 27, vstopil 17. 5. 1996, vložil
1,506.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leš Andrej, Maribor, Tuškova ulica
27, imenovan 17. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 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.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna, proizvodnja krznenih iz-
delkov; 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
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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 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-
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kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-42895

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00671 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VIAST, gradbeništvo in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Bolgarska 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/07588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti ter uskladitev s
standardno klasifikacijo in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5711851
Firma: VIAST, gradbeništvo, proizvod-

nja, storitve in trgovina, d.o.o.
Ustanovitelji: Peršuh Anton, izstopil 30.

5. 1995; Peršuh Nada, Maribor, Bolgarska
1, Huber Ivan-Marjan, Maribor, Antoličiče-
va ulica 14 in Kosak Egon, Maribor, Lacko-
va cesta 55, vstopili 30. 5. 1995, vložili po
533.333 SIT; odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvod-
nja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja lito-
železnih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Lit-
je jekla; 2753 Litje lahkih neželeznih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 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; 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.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen

za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 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.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 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 popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
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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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba

z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-42896

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00266 z dne 4. 7. 1996 pod
vložno št. 1/08934/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma:  PROTECT-INFRA,  varnostni
inženiring, d.o.o., Pesnica pri Mariboru,
Pesnica 68, PE SISTEMI VAROVANJA
MARIBOR

Skrajšana  firma:  PROTECT-INFRA,
d.o.o., PE sistemi varovanja Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2200 Maribor, Gosposvetska ce-

sta 86
Ustanovitelj:Protect-Infra, varnostni in-

ženiring, d.o.o., Pesnica pri Mariboru, Pe-
snica 68, vstop 8. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Homšak Marjeta, Maribor, Stane-
ta Severja 3, imenovana 8. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 8041 Dejavnost vozniških
šol.

Za obveznosti podružnice odgovarja
ustanovitelj z vsem svojim premoženjem.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-42898

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00610 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  FININVEST,  storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Miklavška 36, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08085/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti, tipa zastopnika in zastop-
nikov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5752337
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Firma:  FININVEST,  storitve,  gostin-
stvo, trgovina in posredništvo, d.o.o.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mernik Saša, razrešena 23. 5. 1996;
direktorica Mernik Romana, Maribor, Mi-
klavška 36, imenovana 23. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo 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
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42900

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00399 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DADAS BPH, borzno po-
sredniška hiša, d.d., sedež: Partizanska
cesta 13/a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09806/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5885426
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Draganič Milorad, razrešen 29. 2. 1996;
član uprav. Vedlin Marjan, Hoče, Križna
cesta 13, imenovan 1. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, posamično; član uprav.
Antolič Boris, Radenci, Nazorjeva 3, ime-
novan 1. 3. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev, posamično.

Rg-42901

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00671 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DADAS BPH, borzno po-
sredniška hiša, d.d., sedež: Partizanska
cesta 13/a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09806/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5885426
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprav. Antolič Boris, razrešen 2. 6. 1996;
član uprav. Vedlin Marjan, Hoče, Križna
cesta 13, imenovan 1. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; član uprav. Gulič
Dejan, Maribor, Cesta zmage 97, imeno-
van 3. 6. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-42902

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00846 z dne 19. 7. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  JEKLOTEHNA  STORITVE,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 16, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04497/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek stečaj-
nega postopka ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5537690
Firma:  JEKLOTEHNA  STORITVE,

d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petek Drago, razrešen 17. 7. 1996;
stečajni upravitelj Kocjančič Iztok, Mari-
bor, Mencingerjeva 26, imenovan 17. 7.
1996.

Rg-42903

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00736 z dne 23. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09949/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948312
Firma: MZ VET, družba za veterinar-

ske in druge storitve ter trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MZ VET, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Ciglenška
cesta 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Trojner Zvonko, Maribor-

Košaki, Kletarska ulica 1 in Lušicky Mari-
jan, Ruše, Ulica Silve Breznik 1, oba vsto-
pila 14. 6. 1996, vložila po 750.000 SIT;
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Trojner Zvonko, Maribor-Košaki, Kle-
tarska ulica 1, imenovan 14. 6. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Lušicky
Marijan, Ruše, Ulica Silve Breznik 1, ime-
novan 14. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pod šifro N 85.20 se dopiše od tega pri-
marno veterinarsko službo, razen bolnišnič-
nega zdravljenja živali.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

Rg-42904

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00390 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIRENA, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Partizanska 3–5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, priimka in naslova družbenika in za-
stopnika, dejavnost in uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo ter spremembo po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5397022
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesniška

20/a
Ustanovitelji: Štefanec Erih, Maribor,

Razlagova 9, vstopil 23. 5. 1994, vložil
1,352.762 SIT; Hajdenkumer Mojca, Mari-
bor, Borštnikova ulica 5, vstopila 24. 7.
1992, vložila 147.238 SIT; odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hajdenkumer Mojca, Maribor,
Bortšnikova ulica 5, imenovana 20. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 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.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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 popravilo motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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
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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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na 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 materialom; 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 izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42906

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00807 z dne 18. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa GEOMNIA, podjetje za geodetske
storitve, inženiring, svetovanje in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Krpanova ulica 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02244/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnikov in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5368863
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Logar Rastko, Maribor, Krpanova uli-
ca 5, imenovan 3. 4. 1990, zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Logar Irena, Ma-
ribor, Krpanova ulica 5, imenovana 11. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Požauko Iztok, Maribor, Rezijanska 9,
imenovan 3. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov.

Rg-42908

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00791 z dne 15. 7. 1996
pri subjektu vpisa TAM TEHNOLOŠKA
OPREMA, proizvodnja, storitve in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03379/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča zaznambo
sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5442508
Firma: TAM TEHNOLOŠKA OPRE-

MA,  proizvodnja,  storitve  in  trgovina,
d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TAM TEHNOLOŠKA
OPREMA, d.o.o. – v stečaju

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žagar Mirko, razrešen 3. 7. 1996; stečaj-
na upraviteljica Reiter Lidija, Maribor, Vo-
jašniška 6, imenovana 3. 7. 1996.

Rg-42909

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00709 z dne 10. 7. 1996
pri subjektu vpisa TAM TEHNOLOŠKA
OPREMA, proizvodnja, storitve in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03379/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Kompan Janez, razrešen 11.
6. 1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina,
Zgornja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42910

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00714 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TAM MOTOR, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Ptujska  cesta  184,  2000  Maribor,  pod
vložno št. 1/03331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5442516
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Podgoršek Silvo, razrešen 11.
6. 1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina,
Zgornja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42911

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00792 z dne 15. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TAM MOTOR, proizvod-
nja,  storitve  in  trgovina,  d.o.o.,  sedež:
Ptujska  cesta  184,  2000  Maribor,  pod
vložno št. 1/03331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka ter spremembo firme
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442516
Firma:  TAM  MOTOR,  proizvodnja,

storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TAM MOTOR, d.o.o.

– v stečaju
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Žagar Mirko, razrešen 3. 7. 1996; stečaj-
na upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalo-
hova 24, imenovana 3. 7. 1996.

Rg-42912

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00713 z dne 10. 7. 1996
pri subjektu vpisa TAM MEDNARODNA
TRGOVINA, mednarodna in notranja tr-
govina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03334/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442427
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Krajnc Cvetka, razrešena 11. 6.
1996; direktor Kočar Branko, razrešen 11.
6. 1996; direktor Hedžet Zoran, razrešen
11. 6. 1996; prokurist Matjašič Anton, raz-
rešen 11. 6. 1996; Vadlja Vlado, razrešen
11. 6. 1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina,
Zgornja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42913

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00793 z dne 15. 7. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  TAM  MEDNARODNA TRGO-
VINA, mednarodna in notranja trgovina,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo sklepa
o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442427
Firma: TAM MEDNARODNA TRGO-

VINA, mednarodna in notranja trgovina,
d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TAM MEDNAROD-
NA TRGOVINA, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Mirko, razrešen 3. 7. 1996;
stečajni upravitelj Zagrajšek Mitja, Mari-
bor, Pregarčevih 26, imenovan 3. 7. 1996.

Rg-42914

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00712 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  TAM  METALURGIJA,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03381/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5442460
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Cajnko Alojz, razrešen 11. 6.
1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina, Zgor-
nja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-42915

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00788 z dne 15. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  TAM  METALURGIJA,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03381/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi stečajnega postopka ter spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442460
Firma: TAM METALURGIJA, proiz-

vodnja, storitve in trgovina, d.o.o. – v ste-
čaju

Skrajšana firma: TAM METALURGI-
JA, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Mirko, razrešen 3. 7. 1996;
stečajni upravitelj Rupnik Janez, Maribor,
Strossmayerjeva 32/b, imenovan 3. 7. 1996.

Rg-42918

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00342 z dne 11. 7. 1996 pri
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subjektu vpisa TOP-FOTO DESIGN, pod-
jetje za fotografijo, propagando in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Reberškova 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02237/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme, dejavnosti, zastopnikov ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5373808
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Topolovec-Amon Bojana, Mari-
bor, Regentova 9, imenovana 20. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurst To-
polovec Viktor, Maribor, Reberškova 5,
imenovan 20. 3. 1996; prokurist Topolovec
Jožica, Maribor, Reberškova 5, imenovana
5. 12. 1994; prokurist Topolovec Boris,
Ljubljana, Kersnikova 10, imenovan 5. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

Rg-42919

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00783 z dne 11. 7. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  SKLAD  STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE  RUŠE,  sedež:  Kolodvorska  9,
2342 Ruše, pod vložno št. 1/09850/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5484618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-

ko Nada, razrešena 12. 4. 1995; Drozg Tat-

jana, razrešena 31. 12. 1994; Marin Marjan,
Ruše, Bezena 38, imenovan 13. 4. 1995,
zastopa družbo kot predsednik UO, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 7511
Dejavnost uprave.

Rg-42924

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00711 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  TAM  INŽENIRING  IN
VZDRŽEVANJE, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442486
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Vallant Matjaž, razrešen
11. 6. 1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina,
Zgornja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42925

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00710 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TAM RAZVOJNO TEHNIČNI IN-
ŠTITUT, znanstveno-raziskovalne, tehnič-
ne in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Ptuj-
ska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03378/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5442435
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kokol Langus Jasna, zastopnica
Kos Rosana, zastopnik Petek Lepold in za-
stopnik Burja Borut, vsi razrešeni 11. 6.
1996; zastopnik Volf Valter, razrešen 27. 3.
1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina, Zgor-
nja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-42926

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00715 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TAM TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pehlič Jusuf, razrešen 20. 4. 1995;
direktor Žagar Mirko, Hajdina, Zgornja Haj-
dina 121, imenovan 11. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-42929

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/01111 z dne 21. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa PRESKER & PRESKER, finance
in trgovina, d.n.o., sedež: Bistriška cesta 3,
2319 Poljčane, pod vložno št. 1/09309/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje družbe z neomejeno odgovornostjo
v družbo z omejeno odgovornostjo in spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti ter zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5851726
Firma: PRESKER & PRESKER, finan-

ce in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PRESKER  &  PRE-

SKER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,540.725 SIT
Ustanovitelja: Presker Borislav in Pre-

sker Darja, oba iz Poljčan, Bistriška cesta 3,
vstopila 28. 9. 1995, vložila po 770.362,50
SIT; odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Presker Darja, Poljčane, Bistriška ce-
sta 3, zastopa družbo brez omejitev in pro-
kurist Presker Borislav, Poljčane, Bistriška
cesta 3, oba imenovana 28. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo 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 debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
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ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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 iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42932

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00372 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GEDEON HRASTNIK &
CO, podjetje za organiziranje, posredo-
vanje, svetovanje in opravljanje storitev,
d.n.o., sedež: Dvorakova 10/c, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, poslovnih dele-
žev, zastopnikov in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5368871
Firma: GEDEON HRASTNIK & CO,

podjetje za geodetske storitve, inženiring,
svetovanje in trgovino, d.n.o.

Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Trg
svobode 28

Ustanovitelja: Hrastnik Justina, pravni-
ca in Hrastnik Franc, strojni inženir, oba
izstopila 7. 3. 1996; Hrastnik Saša, geodet-
ski inženir, Maribor, Dvorakova 10/c, vsto-
pila 23. 12. 1994 in Ivančič Dušan, geome-
ter, Slovenska Bistrica, Šlandrova 16, vsto-
pil 7. 3. 1996, oba vložila po 1.000 SIT;
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Hrastnik Justina, razrešena 7. 3.
1996; družbenik Hrastnik Franc, razrešen 7.
3. 1996; družbenica Hrastnik Saša, Mari-
bor, Dvorakova 10/c, imenovana 23. 12.
1994, zastopa in predstavlja družbo skupno
z drugim družbenikom brez omejitev; druž-
benik Ivančič Dušan, Slovenska Bistrica,
Šlandrova 16, imenovan 7. 3. 1996, zastopa
in predstavlja družbo skupno z drugim druž-
benikom brez omejitev.

Rg-42934

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00353 z dne 20. 6. 1996 pod
vložno št. 1/09919/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939771
Firma: SMERDEL & VIKI, trgovina,

gostinstvo, storitve in reja živali, d.n.o.
Skrajšana firma: SMERDEL & VIKI,

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Roberta Kukov-

ca 40
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Smerdel Viktor, finome-

hanik in Smerdel Jožica, gimnazijski matu-
rant, oba iz Maribora, Ulica Roberta Ku-
kovca 40, vstopila 19. 3. 1996, oba vložila
po 2.000 SIT; odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Smerdel Viktor in družbenica Smer-
del Jožica, Maribor, Ulica Roberta Kukov-
ca 40, zastopata družbo samostojno brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:
0125 Reja drugih živali; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,

tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno 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.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-42937

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00488 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ICAR, podjetje za vodenje
in opravljanje storitev s področja turiz-
ma, gostinstva in rent-a-car, d.o.o., sedež:
Mariborska cesta 65/a 2352 Selnica ob
Dravi, pod vložno št. 1/01534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
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me, osnovnega kapitala, priimka družbeni-
ce, dejavnosti, tipa in omejitev pooblastil
zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361621
Firma: ICAR, podjetje za vodenje in

opravljanje storitev s področja turizma,
gostinstva, trgovine in rent-a-car, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čegovnik Iztok, Maribor,

Koroška cesta 10, vložil 1,499.000 SIT in
Čegovnik Valerija, Maribor, Gosposvetska
11, vložila 1.000 SIT; oba vstopila 5. 1.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čegovnik Iztok, Maribor, Koroška cesta
10, imenovan 6. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Čegovnik Vale-
rija, Maribor, Gosposvetska 11, imenovana
27. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina 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; 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 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; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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;
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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-42938

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00164 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MIF, finančno gospodar-
ski, storitveni in trgovski center, d.o.o.,
sedež: Partizanska cesta 3–5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5538122
Firma: MIF, družba za storitve, trgo-

vino in proizvodnjo, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 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; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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
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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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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.; 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne

dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 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 salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-42940

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00697 z dne 20. 6. 1996
pri subjektu vpisa CREDERE, PAVC IN
DRUGI, družba za svetovanje in posred-
ništvo, d.n.o., sedež: Cesta proletarskih
brigad 79, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09504/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5899788
Ustanovitelji: Šalamun Danilo, gimnazij-

ski maturant, izstopil 17. 6. 1996; Šalamun
Vanja, medicinska sestra, Maribor, Ruška ce-
sta 3, vložila 20.000 SIT; Hubl Ervin, vzdr-
ževalec vozil in strojev, Maribor, Cesta pro-
letarskih brigad 79, vložil 10.000 SIT; Biškup
Igor, zdravstveni tehnik, Maribor, Dalmatin-
ska 49, vložil 10.000 SIT in Pavc Janja, di-
plomirani inženir kemijske tehnologije, Ma-
ribor, Cankarjeva 26, vložila 10.000 SIT; vsi
vstopili 22. 3. 1995; odgovornost: odgovar-
jajo s svojim premoženjem.

Rg-42943

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00268 z dne 1. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09943/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939518
Firma: AVTO ADLER LAMPREHT &

CO., trgovina, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AVTO ADLER LAM-

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 13
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Lampreht Dušica, eko-

nomski tehnik in Lampreht Ludvik, voznik,
oba iz Maribora, Klinetova ulica 14, vstopi-
la 30. 1. 1996, vložila po 2.000 SIT; odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Lampreht Dušica in družbenik Lam-
preht Ludvik, oba iz Maribora, Klinetova
ulica 14, oba imenovana 30. 1. 1996; zasto-
pata družbo samostojno, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov.

Rg-42945

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00741 z dne 15. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948746
Firma: REŠILKO, družba za storitve,

trgovino, proizvodnjo in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: REŠILKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jarenina, Jareninski vrh 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šumenjak Franc, Jareni-

na, Jareninski vrh 35 in Berghaus Viljem,
Maribor, Ulica tabornikov 26, oba vstopila
21. 6. 1996, vložila po 750.000 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šumenjak Franc, Jarenina, Jareninski vrh
35, imenovan 21. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Berghaus Viljem,
Maribor, Ulica tabornikov 26, imenovan
21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1996: 0130
Mešano kmetijstvo; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
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jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z

drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-

mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro I 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro N 85.141 samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki, od tega, neurgentni prevozi bol-
nikov z reševalnimi avtomobili.

Rg-42946

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00687 z dne 11. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09938/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947731
Firma: CORTISA, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CORTISA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 71
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fekonja Jelka, Maribor,

Limbuška cesta 71, vstopila 5. 6. 1996, vlo-
žila 1,500.000 SIT; odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Fekonja Jelka, Maribor, Limbuška ce-
sta 71, zastopa družbo brez omejitev in pro-
kurist Fekonja Stanislav, Maribor, Limbuška
cesta 71, oba imenovana 5. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 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 popravilo 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,
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letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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.; 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
opreme; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-42949

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00818 z dne 25. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957001
Firma: SEVENTHEAVEN MOVING

PICTURE PRODUCTION, družba za
film, video, gledališče, založništvo in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  SEVENTHEAVEN
MOVING  PICTURE  PRODUCTION,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Tomšičeva uli-
ca 22

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pandur Livija, Maribor,

Sadjarska ulica 5/b, vložila 1,000.000 SIT;
Klenovšek Lidija, Pesnica pri Mariboru,
Dolnja Pečehova 13/f, vložila 500.000 SIT;
obe vstopili 27. 5. 1996; odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pandur Livija, Maribor, Sadjarska uli-
ca 5/b, imenovana 27. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev in prokuristka Klenovšek
Lidija, Pesnica pri Mariboru, Dolnja Poče-
hova 13/f, imenovana 27. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-42951

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00752 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KREKOVA BANKA, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zapisnik skupščine z
dne 27. 6. 1996, spremembo statuta in ime-
novanje članov nadzornega sveta ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5706491
Člani nadzornega sveta: Krašovec Mir-

ko, Melavc Daniel, Sojar Neža, Jereb Vin-
cenc, Kolenko Anton, Rihard Vide, Puše-
njak Martin, Lesjak Štefan, Rotdajč Ivan,
Bolcar Nada, vsi vstopili 27. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:
65121 Dejavnost bank; 65122 Dejavnost
hranilnic; 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 6523 Drugo finančno posredništvo;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.
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Rg-42952

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00297 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOMOBILI BAOTIĆ,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 33/b, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova firme, družbenikov in poslov-
nega deleža ter zastopnikov in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5789583
Firma: KAR PARTNER, trgovina z av-

tomobili in deli, d.o.o.
Skrajšana firma: KAR PARTNER, d.o.o.
Sedež: Maribor, Vita Kraigherja 3
Ustanovitelj: Baotič GmbH, izstop 27. 7.

1995; Avto podjetje, d.o.o., Maribor, Gre-
gorčičeva 33, vstop 28. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baotić Željko, razrešen 5. 2. 1996;
direktor Strmečki Mirko, Maribor, Gregor-
čičeva 33, imenovan 5. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-42953

Okrožno sodišče v Mariboru je dne
24. 7. 1996 v registrski zadevi zaradi spre-
membe firme, naslova firme, družbenikov
in poslovnega deleža ter zastopnikov in
spremembe družbene pogodbe pri subjektu
vpisa  AVTOMOBILI  BAOTIĆ,  d.o.o.,
vpisanem pod št. vložka 1/08805/00 se v
sodni register tega sodišča vpiše spremem-
ba oziroma dopolnitev naslednjih podatkov:

Matična št.: 5789583
Firma: *AVTOMOBILI BAOTIĆ, d.o.o.
Firma: KAR PARTNER, trgovina z av-

tomobili in deli, d.o.o.
Skrajšana firma: KAR PARTNER, d.o.o.
Sedež: *Maribor, Gregorčičeva 33/b
Sedež: Maribor, Vita Kraigherja 3
Ustanovitelja: Baotič GmbH, izstop 27.

7. 1995, Avto podjetje, d.o.o., Maribor, Gre-
gorčičeva 33, vstop 28. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Baotić Željko, razrešen 5. 2. 1996; di-
rektor Strmečki Miro, Maribor, Gregorčiče-
va 33, imenovan 5. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Opomba: Podatki označeni z *, so po-
datki, ki se nadomestijo z novim vpisom.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča pristojno
sodišče druge stopnje.

Rg-42954

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00801 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa RENE, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in export-import,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 37, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5626285
Firma: RENE, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Rajher Smilja, izstopila

9. 1. 1995; Čeh Tomislav, izstopil 21. 5.

1996; Čeh Marija, Maribor, Šimekova ulica
6, vstopila 21. 5. 1996, vložila 1,545.284
SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rajher Smilja, razrešena 9. 1. 1995;
prokurist Čeh Tomislav, Maribor, Engelso-
va ulica 46, imenovan 9. 7. 1996; direktori-
ca Čeh Nada, Maribor, Engelsova ulica 46,
imenovana 9. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 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.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
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skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništvo pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro I 63.40 se dopiše samo odpre-
ma tovora in dejavnost špediterjev.

Rg-42955

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01031 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa E.C.D., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
sedež: Krožna pot 12/a, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov in poslovnih deležev ter dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5801281
Firma: E.C.D., podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: Pišek Jozefa, Düsseldorf,

Nemčija, Pirmasenser Weg 10/a, vstopila
24. 6. 1993, vložila 75.000 SIT; Eržen Zvon-
ko, Maribor-Razvanje, Krožna pot 12/a, vlo-
žil 75.000 SIT; Pišek Carnel, Düsseldorf,
Nemčija, Merawinger Str. 22, vstopil 1. 9.
1995, vložil 1,350.000 SIT; odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
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in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42959

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00615 z dne 22. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa HOTEL SLAVIJA, p.o., sedež: Uli-
ca Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02466/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5004870
Firma: HOTEL SLAVIJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 324,870.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 32,490.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Du-
najska 22, vložek 32.490.000 SIT; Sklad RS
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 217,690.000 SIT; udeleženci interne raz-
delitve, vložek 42,200.000 SIT, vsi vstopili
13. 2. 1996; odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šverko Boris, Maribor, Cankarjeva
ulica 13, imenovan 13. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Križnik Goran,
Lešnik Heda, Zorko Janez, vsi vstopili 13.
2. 1996; Vajs Ladislava, vstopila 7. 3. 1996;
Toplak Leon, Torič Marija, vstopila 13. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-

zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00597/00575-1996/MP z dne 24. 5.
1996.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-42960

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00749 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PIK JUNIOR, družba za
proizvodnjo, trgovino, storitve in uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5939348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rotman Marjan, razrešen 27. 6. 1996;
direktorica Lipovec Sabina, Kamnica, Pod
vinogradi 45, imenovana 28. 6. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-42961

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00762 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PIK EXCLUSIVE, trgovi-
na na veliko in malo, d.o.o., sedež: Ulica
kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05156/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5583578
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slaček Marjan, razrešen 1. 7. 1996;
direktorica Jakopič-Rojec Tanja, Maribor,
Razlagova 23, imenovana 2. 7. 1996, zasto-
pa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
pravne posle glede nabave, prodaje ali obre-
menitve nepremičnin in o investiciji nad
vrednostjo 30.000 DEM tolarske protivred-
nosti, po predhodnem soglasju ustanovite-
lja.

Rg-42962

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00467 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PIK EXCLUSIVE, trgovi-
na na veliko in malo, d.o.o., sedež: Ulica
kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05156/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5583578
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Osrajnik Bojan, razrešen 22. 4. 1996;
direktor Slaček Marjan, Kamnica, Potokar-
jeva ulica 9, imenovan 22. 4. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko sklepa pravne
posle glede nabave, prodaje ali obremenitve
nepremičnin in o investicijah nad vrednost-
jo 30.000 DEM tolarske protivrednosti, po
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-42963

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00842 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa I & J TRTA, družba za

storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Tržaška
cesta 43, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5876133
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 41.

Rg-42969

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00252 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MONTAVAR, montažno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Cesta ob
ribniku 41, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, pod vložno št. 1/07901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5736897
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgo-
vina 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
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Druge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42970

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00313 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KEGA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Nikova 5, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah, pod vložno št.
1/02546/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5404088
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 2412

Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 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 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; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 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; 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; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-42973

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00620 z dne 18. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09945/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5946948
Firma: TBS TEAM 24, podjetje za sto-

ritvene dejavnosti in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TBS TEAM 24, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Slivniška cesta 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Goertz Thomas, Pichl-

Kainisch 8984, Avstrija, Pichl 48, Tuppin-
ger Rainer, Altaussee 8992, Avstrija, Al-
taussee 53, oba vstopila 22. 5. 1996, vložila
po 750.000 SIT; odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klampfer Jožef, Hoče, Miklavška cesta
51, imenovan 22. 5. 1996, samostojno skle-
pa posle do tolarske protivrednosti 5.000
DEM. Za sklepanje poslov, katerih vrednost
presega navedeni znesek, potrebuje soglas-
je obeh družbenikov; prokurist Tuppinger
Rainer, Altaussee 8992, Avstrija, Altaussee
53, imenovan 22. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 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 popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-

jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovor-
ni 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 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-42974

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00324 z dne 12. 7. 1996 pod
vložno št. 1/09940/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, zastop-
nikov in prenos sedeža iz okrožnega so-
dišča Murska Sobota s temile podatki:

Matična št.: 5919649
Firma: DIE STEIERMARKISCHE, fi-

nančno posredništvo, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DIE  STEIERMAR-

KISCHE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Svetozarevska

ulica 10
Osnovni kapital: 25,714.480 SIT
Ustanovitelj: Steiermarkische Bank und

Sparkassen, Aktiengesellschaft, Graz A-
8010 Avstrija, Sparkassenplatz št. 4, vstop
21. 9. 1995, vložek 25,714.480 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kellermayr Rudolf, razrešen 8. 2.
1996; direktor Mally Franz, Graz A-8041,
Avstrija, Kasernstrasse št. 96/8/34, imeno-
van 8. 2. 1996, člani poslovodnega organa
so dolžni, priskrbeti predhodno pismeno so-
glasje družbenika oziroma od njega določe-
nega sosveta, pred sklenitvijo pravnih po-
slov v naslednjih primerih, in sicer tako, da
mora družbenik oziroma sosvet pred skleni-
tvijo kakšnega pravnega posla že izdati pi-
smeno izjavo o soglasju za pridobitev in
odtujevanje udeležb kakor tudi pridobitev,
prevzemanju v zakup ali dajanje v zakup,
odtujitev in prenehanju podjetij in obratov,
obremenitev dobičkov iz udeležb in za ime-
novanje organov na osnovi udeležb, za usta-
novitev in prenehanje podružnic, za naje-
manje posojil ali kreditov in drugih jam-
stev, ki presegajo v enem poslovnem letu v
posameznem primeru 100.000 ATS in skup-
no v enem poslovnem letu 500.000 ATS za
dajanje posojil in kreditov izven običajnega
poslovanja, za sklenitev in razvezo dolgo-
ročnih zavezajočih poslov, kot na primer
najemnih, zakupnih in leasinških pogodb,
če presega vsota obveznosti, ki izhajajo iz
takšnih pogodb, med celotno pogodbeno do-
bo takšnega pravnega razmerja, protivred-
nost po posamezni višini 100.000 ATS za
vsako posamezno investicijo, ki presega
protivrednost 30.000 ATS in za vse skupne
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investicije, za vsako posamezno poslovno
leto, če presegajo le-te protivrednosti zne-
ska v višini 100.000 ATS, za pridobitev,
odtujitev in obremenitev nepremičnin, za
dajanje soglasij za udeležbo pri dobičku ali
prometu ali pokojnino, za odločanje o pri-
dobitvi drugih podjetij ali udeležbi pri dru-
gih podjetjih, predvsem za odločanje o zdru-
žitvah, kot spojitvah in pripojitvah in preob-
likovanju, za odločanje o nabavi, odtujitvi
ali obremenitvi, kakor tudi o zakupu ali da-
janju v najem (leasing) nepremičnini; skupni
prokurist Lajh Otmar, Maribor, Cafova uli-
ca 6, imenovan 21. 9. 1995, skupna proku-
ra; skup. prok. Rebol Peter, Graz, A-8010,
Avstrija, Hafnerriegel št. 20, imenovan
21. 9. 1995, skupna prokura.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod
vložno številko 1/2191-00, in sicer kot: DIE
STEIRMARKISCHE, finančno posredniš-
tvo, d.o.o., s sedežem Kajuhova ulica 3,
Beltinci.

Rg-44422

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00809 z dne 20. 8. 1996 pod
vložno št. 1/09968/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz okrožne-
ga sodišča v Murski Soboti, spremembo se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5943132
Firma: WESTWIND, trgovsko turistič-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: WESTWIND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2351 Kamnica, Vrbanska 103/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nier Christina, Berlin Lin-

derberg, Nemčija, Gudrunstrasse 58, vloži-
la 450.000 SIT; Nier Tom, Neuhagen, Nem-
čija, Mullerstrasse 31, vložil 600.000 SIT;
Nier Zsolt, Neuhagen, Nemčija, Mullerstras-
se 31, vložil 450.000 SIT; vsi vstopili 18. 4.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Drexler Tatjana, Gornja Radgona,
Prešernova 21, imenovana 18. 4. 1996, za-
stopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
posle le do višine 100.000 SIT ter družbeni-
ca Nier Christina, Berlin, Linderberg, Nem-
čija, Gudrunstrasse 58, družbenik Nier Tom,
Neuhagen, Nemčija, Mullerstrasse 31, druž-
benik Nier Zsolt, Neuhagen, Nemčija, Mul-
lerstrasse 31, vsi imenovani 18. 4. 1996,
zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 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.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.18 ne sme opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Pred prenosom sedeža je bila družba vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Murski Sobo-
ti, v registrski vložek 1/2227-00, in sicer s
firmo: WESTWIND trgovsko turistično
podjetje, d.o.o., in sedežem v Lendavi, Trg
ljudske pravice 8.

Rg-44432

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00572 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PLAN BIRO, podjetje za
projektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Ferkova ulica 12, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/04374/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, družbenikov in poslovnega deleža in
dejavnosti ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo in spremembo pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5531683
Firma: PLAN BIRO, podjetje za trgo-

vino na debelo in drobno, projektiranje
in inženiring, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Majarjeva 20
Ustanovitelji: Strnad Marjan, Maribor,

Goriška ulica 18, vstopil 18. 9. 1991, vložil
489.943 SIT; Pal Boris, Maribor, Kardelje-
va cesta 57, vstopil 26. 5. 1994, vložil
1,101.850 SIT; Wachter Silva, Ulm 89073,
Nemčija, Karlstrasse 28/1, vstopila 6. 5.
1996, vložila 489.943 SIT; odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 29. 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; 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; 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; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
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Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 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;
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; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-44453

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01434 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa M MARKETING, podjetje
za trženje, trgovino in posredništvo,
d.o.o., sedež: Malečnik 102, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5324416
Ustanovitelj: Bolčina Pavčič Marija, Ma-

ribor, Malečnik 102, vstopila 13. 12. 1995,
vložila 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bolčina Denis, izstopil 13. 2. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bolčina Denis, razrešen 13. 12. 1995;
direktorica Bolčina Pavčič Marija, Maribor,
Malečnik 102, imenovana 13. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Bol-
čina Viktor, Maribor, Ulica Veljka Vlahovi-
ča 73, imenovan 13. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 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 mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, 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; 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; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 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; 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; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9304 Pogrebne storitve.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
67.13 sme opravljati samo dejavnosti me-
njalnic in zastavljalnic; pod šifro 74.12 ne

sme opravljati revizijske dejavnosti; pod ši-
fro 74.14 ne sme opravljati arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-44456

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/0093 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TAM STANOVANJA, gos-
podarjenje s stanovanji in gostinstvo,
d.o.o. – v stečaju, sedež: Ljubljanska 27/b,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03377/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442478
Firma:  TAM  STANOVANJA,  gospo-

darjenje s stanovanji in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TAM STANOVANJA,

d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Mesarec Davorin, razrešen 11.
6. 1996; direktor Žagar Mirko, Hajdina,
Zgornja Hajdina 121, imenovan 11. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44463

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04692 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PLASTIC, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Kolodvor-
ska 13, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/01097/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova firme, os-
novnega kapitala in družbenikov ter zastop-
nikov in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5298920
Firma: PLASTIC BIRST, proizvodnja

krtač za avtomatske avtopralnice, d.o.o.
Skrajšana firma: PLASTIC BIRST,

d.o.o.
Sedež: Ruše, Toledova ulica 3
Osnovni kapital: 1,677.412,82 SIT
Ustanovitelj: Papa Anton, izstopil 3. 11.

1994; Jug Boris, Ruše, Toledova ulica 3,
Toledova ulica 3, vstopil 21. 11. 1989; vlo-
žil 1,677.412,82 SIT; odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Papa Anton, razrešen 3. 11. 1994;
direktor Jug Boris, Ruše, Toledova ulica 3,
imenovan 3. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-44468

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00643 z dne 1. 8. 1996 pod
vložno št. 1/09960/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947073
Firma:  CONSULTING  PROJEKT,

družba za projektiranje, storitve in sve-
tovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: CONSULTING PRO-
JEKT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3–5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sowak Friedrich Jakob, A

9141 Ebendorf, Avstrija, Kirchplatz 5, vsto-
pil 3. 6. 1996, vložil 1,440.000 SIT; Hrovat
Zlatka, Maribor, Ulica Staneta Severja 20,
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vstopila 3. 6. 1996, vložila 60.000 SIT; od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrovat Zlatka, Maribor, Ulica Sta-
neta Severja 20, imenovana 3. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-44488

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00870 z dne 21. 8. 1996 pod
vložno št. 1/09970/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957249
Firma: EXPRES LAB FOTO ZELNIK

& CO., družba za foto storitve in trgovi-
no, d.n.o.

Skrajšana firma: EXPRES LAB FOTO
ZELNIK & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Neratova ulica 11
Ustanovitelja: Zelnik Miran, fotograf,

Maribor, Neratova ulica 11, Božič Jadran,
komercialni tehnik, Maribor, Beblova ulica
14, oba vstopila 15. 7. 1996, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Zelnik Miran, Maribor, Neratova uli-
ca 11, družbenik Božič Jadran, Maribor,
Beblova ulica 14, imenovana 15. 7. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1996: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 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 popravilo 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; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 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; 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; 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; 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pod šifro K
74.14 ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja pri pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-41103

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00576 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ALUMAT, proizvodnja,
storitve, marketing in inženiring, d.o.o.,
sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/02499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, omejitev poob-
lastil zastopnika, uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo in spremembo akta s
temile podatki:

Matična št.: 5402034
Firma: ALUMAT, proizvodnja, stori-

tve, marketing, inženiring ter trgovina,
d.o.o.

Ustanovitelji: Stegne Mirko, Zgornja
Ložnica, Kostanjevec 55, vstop 8. 8. 1994,
vložek 281.268,75 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Čokl Jernej, Hoče, Stara cesta 60,
vložek 375.025 SIT, Žunec Adolf, Pekre-
Limbuš, Novo naselje 28, Žerjav Janko, Ma-
ribor, Kersnikova 9, Leskovar Vladimir, La-
porje, Laporje 55, vsi vložili 281.268,75
SIT, vsi vstopili 29. 5. 1995, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stegne Mirko, Zgornja Ložnica, Ko-
stanjevec 55, imenovan 29. 5. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa posle o na-
ložbah v stalna sredstva v vrednosti nad
30.000 DEM v tolarski protivrednosti ter o
najemanju in dajanju kreditov, garancij in
poroštev ter hipotek nad zneskom 250.000
DEM v tolarski protivrednosti, na podlagi
soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
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izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja  druge električ-
ne opreme, d.n.; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, 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; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti. Pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-42839

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00559 z dne 30. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09958/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5946930
Firma: DA-MI-GRO, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: DA-MI-GRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska 19
Ustanovitelj: Sać Adem, Maribor, Bar-

varska 7, vstop 14. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Seć Adem, Maribor, Barvarska 7,
imenovan 14. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-42864

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00552 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IGRA, trgovina z aparati
za igro, d.o.o., sedež: Ulica 4. julija 108,
2241 Spodnji Duplek, pod vložno št.
1/03649/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme,  dejavnosti, uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5472741
Firma: IGRA, trgovina, storitve in pro-

izvodnja, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 2661 Pro-

izvodnja  betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-42875

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00629 z dne 8. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09934/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947014
Firma: VOGRINEC & KRIŽMAN, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: VOGRINEC & KRIŽ-

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Betnavska ce-

sta 21
Ustanovitelja: Vogrinec Franc – učitelj,

Maribor, Šentiljska cesta 49/a, Križman
Gregor – gimnazijski maturant, Maribor,
Krekova ulica 27, oba vstopila 27. 5. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vogrinec Franc, Maribor, Šentiljska
cesta 49/a, družbenik Križman Gregor, Ma-
ribor, Krekova ulica 27, oba imenovana
27. 5. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila

motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 55402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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-
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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.;
55112 Dejavnost penzionov; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 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.; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov. Pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-42877

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00215 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa METALNA-SRM, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Jaskova 18, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09502/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5899532
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1996: 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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 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; 5170 Druga trgovina na
debelo.

Rg-44421

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00830 z dne 21. 8. 1996 pod
št. vložka 1/09969/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957168
Firma: BO–STAN, trgovsko, storitve-

no in posredniško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BO–STAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3–5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bokan Anton, Maribor, Pod

vinogradi 48, vstop 11. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bokan Anton, Maribor, Pod vinogra-
di 48, imenovan 11. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Družba v okviru dejvnosti pod šifro:
K/74.12 ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti; K/74.14 ne sme opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-44424

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00995 z dne 29. 7. 1996 pod
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št. vložka 1/00905/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 9,
LJUBLJANA, Linhartov podhod, Plava
laguna

Skrajšana firma: ABA, OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 9, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartov pod-

hod, Plava laguna
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-44425

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00992 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00905/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 5,
VELENJE, Prešernova 7

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 5, Velenje

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 7
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-44426

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00991 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00905/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 4,
SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 47

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 4, Slovenj Gra-
dec

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Glavni

trg 47
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-44427

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00988 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00905/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 1,
Maribor, Gosposka 27

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 1, MARIBOR

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gosposka 27
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-44428

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00989 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00905/05 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 2,
Maribor, Slovenska 8

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 2, MARIBOR

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska 8
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-44429

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00990 z dne 29. 7. 1996 pod

št. vložka 1/00905/06 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 3,
MURSKA SOBOTA, Tržnica

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 3, MURSKA
SOBOTA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gosposka 27
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-44430

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00993 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00905/07 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 6,
Celje, Ljubljanska cesta 6

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 6, Celje

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gosposka 27
Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,

d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-44431

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00994 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00905/08 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: ABA, optika, foto, d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, POSLOVALNICA 7,
MURSKA SOBOTA, Lendavska 8

Skrajšana firma: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., POSLOVALNICA 7, MURSKA
SOBOTA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 8
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Ustanovitelj: ABA OPTIKA FOTO,
d.o.o., Maribor, Gosposka 27, vstop 1. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Granada, Maribor, Beo-
grajska 16, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7481 Fotografska dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-44433

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00790 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TAM RAZVOJNO TEH-
NIČNI INŠTITUT, znanstveno-razisko-
valne, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o uvedbi ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442435
Firma: TAM RAZVOJNO TEHNIČNI

INŠTITUT, znanstveno-raziskovalne,
tehnične in poslovne storitve, d.o.o. – v
stečaju

Skrajšana  firma:  TAM  RAZVOJNO
TEHNIČNI  INŠTITUT, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-
gar Mirko, razrešen 3. 7. 1996, stečajni upra-
vitelj Rebernak Vlado, Hoče, Irgoličeva 4,
imenovan 3. 7. 1996.

Rg-44434

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/ 01099 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa WVTERM, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, trgovino in gostinstvo,
sedež: Industrijska ulica 16, 2341 Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/05930/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5628601
Firma:  WVTERM,  podjetje  za  pro-

izvodnjo toplovodnih kotlov in jeklenih
konstrukcij, d.o.o.

Rg-44435

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00242 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa WVTERM, podjetje za pro-
izvodnjo toplovodnih kotlov in jekelnih
konstrukcij, d.o.o., sedež: Industrijska uli-
ca 16, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/05930/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti, uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5628601
Sedež: Maribor, Valvazorjeva 73
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 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; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, 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; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-44436

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00789 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  TAM  INŽENIRING  IN
VZDRŽEVANJE, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
namba uvedbi stečajnega postopka in spre-
membo firme in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5442486
Firma: TAM INŽENIRING IN VZDR-

ŽEVANJE, proizvodnja, storitve in trgo-
vina, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TAM INŽENIRING
IN VZDRŽEVANJE, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-
gar Mirko, razrešen 3. 7. 1996, stečajni upra-
vitelj Rijavec Elio, Maribor, Slovenska uli-
ca 39, imenovan 3. 7. 1996.

Rg-44437

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00889 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  JEKLOTEHNA  INDEL,
družba za usposabljanje in rehabilitacijo
invalidov, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 85,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09562/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo o uvedbi stečajnega postopka, spre-

membo firme in  zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5901553
Firma: JEKLOTEHNA INDEL, druž-

ba za usposabljanje in rehabilitacijo in-
validov, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana  firma:  JEKLOTEHNA  IN-
DEL, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Už-
mah Jože, razrešen 26. 7. 1996, stečajna
upraviteljica Razboršek Dragica, Maribor,
Borštnikova 5, imenovana 26. 7. 1996.

Rg-42897

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00282 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOVINOMETAL, proiz-
vodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 16, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
pod vložno št. 1/08069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo in spremem-
bo akta s temile podatki:

Matična št.: 5888999
Firma: KOVINOMETAL, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 15
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ober-

lajt Milan, razrešen 29. 2. 1996, direktor
Potočnik Anton, Zgornja Polskava, Ulica
Pohorskega bataljona 45a, imenovan 1. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 5051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 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.; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 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 vo-
zila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 6312 Skla-
diščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
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Rg-42948

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00451 z dne 25. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09950/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944350
Firma: LAMPREHT & ŠIPEK CON-

SULTING, družba za svetovanje, posred-
ništvo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  LAMPREHT  &  ŠI-
PEK CONSULTING, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Vurberk
25

Ustanoviteljici: Lampreht Jožica – go-
stinski tehnik, Spodnji Duplek, Vurberk 25,
Šipek Jasna – ekonomski tehnik, Maribor,
Kardeljeva cesta 79, obe vstop 18. 4. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Lampreht Jožica, Spodnji Duplek,
Vurberk 25, družbenica Šipek Jasna, Mari-
bor, Kardeljeva cesta 79, obe imenovani
18. 4. 1996, zastopata družbo posamično
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1996: 5050 Tr-
govina 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; 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; 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; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 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; 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; 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 proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov. Pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti. Pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-42965

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00725 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VINA, storitve, trgovina in

turizem, d.o.o., sedež: Poljska 2, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5380251
Dejavnost, vpisana 18. 7. 1996: 5156 Tr-

govina na debelo z drugimi polizdelki; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; Teh-
nični preizkusi in analize; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnosti varovanja.

Rg-44439

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/ 01387 z dne 29. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SPODNJA
POLSKAVA, p.o., sedež: Spodnja Polska-
va  45,  2331  Pragersko,  pod  vložno  št.
1/00215/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena šole, naslova šole,
dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo in organiziranje
javnega zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5090032
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  ANTONA

INGOLIČA, SPODNJA POLSKAVA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Pragersko, Spodnja Polskava

240
Osnovni kapital: 126,293.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
vstop 18. 10. 1995, vložek 126,293.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bel-
ca Cvetka, Rače, Križna pot 73, imenovana
19. 10. 1995, šolo zastopa kot ravnateljica
brez omejitev v okviru dejavnosti osnovne
šole.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za
obveznosti osnovne šole do višine ustanovi-
tvenega premoženja.

Rg-44440

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00763 z dne 10. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09877/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943558
Firma: REVIDICOM, revizijska druž-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayerje-

va ulica 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čokelc Stanko, Maribor,

Grizoldova 5, vstop 1. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čokelc Stanko, Maribor, Grizoldo-
va 5, imenovan 1. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.
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Rg-44441

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00653 z dne 10. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09841/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939275
Firma: DVIGALOTEHNA, proizvod-

nja, storitve, trgovina in prodaja dvižne
opreme, d.o.o.

Skrajšana  firma:  DVIGALOTEHNA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru, Pe-
snica pri Mariboru 44/c

Osnovni kapital: 2,049.500 SIT
Ustanovitelj: Dajčman Darko, Pesnica

pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru 44/c,
vstop 17. 5. 1996, vložek 2,049.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dajčman Darko, Pesnica pri Mari-
boru, Pesnica pri Mariboru 44/c, imenovan
17. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Rg-44442

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00548 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TAM MARIBOR, družba
za upravljanje in financiranje podjetij,
d.d., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo sklepa
o uvedbi stačajnega postopka, spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5290074
Firma: TAM MARIBOR, družba za

upravljanje in financiranje podjetij, d.d.
– v stečaju

Skrajšana firma: TAM MARIBOR, d.d.
– v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štic
Mirko, Lukarič Josip in Čokl Anton, vsi
razrešeni 3. 6. 1996, stečajni upravitelj Ža-
gar Mirko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121,
imenovan 3. 6. 1996.

Rg-44443

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00945 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DACI, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Štantetova 22, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5625599
Firma: SDC EURO AVTO, trgovina,

posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SDC EURO AVTO,

d.o.o.
Sedež: Maribor, Loška 13
Osnovni kapital; 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Ciril izstop 30. 7.

1996, Štancer Dejan, Maribor, Ulica Stane-
ta Severja 19, vstop 30. 7. 1996, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hor-
vat Ciril, razrešen 30. 7. 1996, direktor Štan-
cer Dejan, Maribor, Ulica Staneta Severja
19, imenovan 30. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401  Izposojanje
športne opreme; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti. Pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-44444

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01015 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TAM AVTO, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04672/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo sklepa o uvedbi stečajnega postop-
ka, spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5560870
Firma: TAM AVTO, trgovina in stori-

tve, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: TAM AVTO, d.o.o. –

v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-

gar Mirko, razrešen 12. 8. 1996, stečajni
upravitelj Jaki Majda, Maribor, Koroška ce-
sta 75, imenovana 12. 8. 1996.

Rg-44445

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01069 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TAM STP, podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo, trgovino, usposablja-
nje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03424/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi stečajnega postopka, spremembo fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5290074
Firma: TAM–STP, podjetje za stori-

tve, proizvodnjo, trgovino, usposabljanje
in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o. – v
stečaju

Skrajšana firma: TAM–STP, d.o.o. – v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Juhart
Savo, razrešen 12. 8. 1996, stečajna upravi-
teljica Bedenik Janja, Ptuj, Ulica 5. Preko-
morske brigade 12, imenovana 12. 8. 1996.

Rg-44446

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00844 z dne 9. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09928/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma: MERLAB, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Mladinska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golič Jožef, Selnica ob

Dravi, Ob Gozdu 25, vstop 15. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golič Jožef, Selnica ob Dravi, Ob
Gozdu 25, imenovan 15. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računiških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov. Pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-44448

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00875 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EQUIPE, podjetje za turi-
zem, trgovino in marketing, d.o.o., sedež:
Kersnikova 15/a, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06838/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnikov, uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5948924
Firma: EQUIP, projektiranje, inženi-

ring, izvajanje, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EQUIP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Šnajder Ivan, vložek

302.400 SIT in Šnajder Timotej, vložek
1,209.600 SIT, oba iz Maribora, Kersniko-
va 15/a, vstop 8. 4. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Šnajder Ivan, imenovan 23. 7. 1996
in direktor Šnajder Timotej, imenovan 8. 4.

1992, oba iz Maribora, Kersnikova 15/a,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74202 Prostorsko projektira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost.

Rg-44449

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01035 z dne 5. 9. 1996 pod
št. vložka 1/02870/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: GLOBUS, prevozi, turizem, tr-
govina, d.o.o., Miklavž na Dravskem po-
lju, PODRUŽNICA KOPER

Skrajšana firma: GLOBUS, d.o.o., Mi-
klavž na Dravskem polju, PODRUŽNICA
KOPER

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 6000 Koper, JLA 3
Ustanovitelj: Globus, prevozi, turizem,

trgovina, d.o.o., Miklavž na Dravskem po-
lju, Ptujska cesta 22, vstop 21. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrbnjak Franc, Miklavž na Dravskem
polju, Ptujska cesta 22, imenovan 21. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 6023 Drug
kopenski potniški promet.

Rg-44451

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01034 z dne 5. 9. 1996 pod
št. vložka 1/02870/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma: GLOBUS, prevozi, turizem, tr-
govina, d.o.o., Miklavž na Dravskem po-
lju, PODRUŽNICA LJUBLJANA

Skrajšana firma: GLOBUS, d.o.o., Mi-
klavž na Dravskem polju, PODRUŽNICA
LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 17
Ustanovitelj: Globus, prevozi, turizem,

trgovina, d.o.o., Miklavž na Dravskem po-
lju, Ptujska cesta 22, vstop 21. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrbnjak Franc, Miklavž na Dravskem
polju, Ptujska cesta 22, imenovan 21. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 6023 Drug
kopenski potniški promet.

Rg-44452

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00772 z dne 5. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09971/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957702
Firma: ADCO & DIXI, varovanje oko-

lja, d.o.o.
Skrajšana firma: ADCO & DIXI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ADCO & DIXI, auslands-

beteiligungen GmbH, Ratingen 40879,
Nemčija, Formerstrasse 53, vstop 20. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volmajer Boris, Maribor, Borova vas
22, imenovan 20. 5. 1996, brez soglasja usta-
novitelja ne sme direktor sklepati nobenih
poslov in sprejemati odločitev za: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin oziroma zemljišč; najemanje in odobri-
tev posojil; najemanje bančnih posojil ter
prevzem meničnih obveznosti in borznih po-
slov vseh vrst; prevzem jamstev, garancij
ali drugih odgovornosti za tretje osebe; in-
vesticijska dela, novogradnje, postavitev no-
vih postrojenj,  renoviranje ali razširitvena
gradnja, popravila, ki  v posameznem pri-
meru presegajo 300.000 (tristotisoč 00/100)
SIT; sklepanje najemnih ali zakupnih po-
godb z neomejenim ali več kot dveletnim
trajanjem pogodbenega razmerja, če znaša
najemnina ali zakup več kot 200.000 (dve-
stotisoč 00/100) SIT letno; sklepanje, spre-
memba ali prenehanje ostalih pogodb, ki
predvidevajo veljavnost, daljšo od enega le-
ta ali utemeljujejo obveznosti družbe višje
od 300.000 (tristotisoč 00/100) SIT; sklepa-
nje, spremembe ali prenehanje podjetniških
pogodb; sklepanje, sprememba ali preneha-
nje pogodb, za katere se zahteva kartelno-
pravna priglasitev ali prijava.

Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
90005 Druge storitve javne higiene.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-44455

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00946 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TAM AVTO, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04672/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5560870
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trč-

ko Jože, razrešen 29. 7. 1996, direktor Ža-
gar Mirko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121,
imenovan 29. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-44458

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00352 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PROEL, proizvodno in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Cesta pro-
leterskih brigad 63, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07930/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnikov,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5757568
Firma: PROEL, trgovsko, proizvodno

in storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kerman Zvonko, Macinec,

R Hrvaška, Preska 14, vložek 1,050.000
SIT, Kerman Stanko, Maribor, Cesta prole-
tarskih brigad 63, vložek 300.000 SIT in
Leben Miran, Ormož, Hajndl 1, vsi vstop
16. 2. 1993, vložek 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Kerman Stanko, Maribor, Cesta pro-
letarskih brigad 63, prokurist Leben Miran,
Ormož, Hajndl 1, oba imenovana 19. 3.
1996, direktor Kerman Zvonko, Macinec, R
Hrvaška, Preseka 4, imenovan 16. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1996: 0112
Proizvodnja vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 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; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-

tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 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; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na 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 dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 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.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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
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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;
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; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
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.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: –
51.18 ne sme opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; – 67.13 sme
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; – 74.12 ne sme opravljati
revizijske dejavnosti; – 74.14 ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-44459

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00938 z dne 13. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa KAM, KLEMENČIČ & CO., turi-
stično in trgovsko podjetje, d.n.o., sedež:
Razlagova  ulica  22,  2000  Maribor,  pod
vložno št. 1/05108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova,
dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5596734
Firma: KAM, KLEMENČIČ & CO.,

turistično, trgovsko in storitveno podjet-
je, d.n.o.

Sedež: Maribor, Betnavska cesta 69
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1996: 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-

čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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 Kurilne storitve, razen
javnih poštnih storitev; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 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; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 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; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; J/67.13 sme
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; K/74.12 ne sme opravljati revi-
zijske dejavnosti; K/74.14 ne sme opravljati
arbitraže in posredovanja pri pogajanjih med
managerji in delavci.

 Rg-44467

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00802 z dne 9. 8. 1996 pri
subjektu vpisa N & N, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Ulica heroja
Lacka 66, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, pod vložno št. 1/08757/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5791081
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1996: 2666 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in 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; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;

9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.12 ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti.

Rg-44469

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00814 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO BOTTARI, trgovi-
na, storitve in gostinstvo, d.o.o., sedež:
Ulica Goce Delčeva 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08018/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5755271
Sedež: Maribor, Šempeterska 8/a

Rg-44471

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00773 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa COLONIA, družba za
upravljanje z nepremičninami, d.o.o., se-
dež: Prešernova ulica 2, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo  zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5907306
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kolnik Samo, razrešen 4. 8. 1996,
direktor Štern Franjo, Maribor, Mlekarniška
2, imenovan 5. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-44473

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00381 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PRECIZ, storitve in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Cesta XIV. divizije 5,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/06318/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s  standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5650054
Firma: PRECIZ, storitve, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Fajertag Rajko, Ruše, Špengova 41/a,
imenovan 26. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, direktor Ribič Leopold, Maribor,
Prešernova 12, imenovan 1. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
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sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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
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 malimi 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih 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; 7250 Vzdrževanje  in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; Tehnični preizkusi in analize; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-44476

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00456 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa HOLZL, kovinsko in pla-
stično podjetje, d.o.o., sedež: Mariborska
cesta 71, 2352 Selnica ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/04352/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti, zastop-
nikov, uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5529042
Firma:  HOLZL,  trgovsko  in  posred-

niško podjetje, d.o.o.
Ustanovitelja: Holzl Tomaž, Selnica ob

Dravi, Mariborska cesta 71, vstop 24. 10.
1991, vložek 45.240 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Stark Heinrich, Graz, Avstrija,
Grafenberg strasse 46, vstop 22. 4. 1996,
vložek 1,462.760 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Holzl Tomaž, Selnica ob Dravi, Ma-
riborska cesta 71, zastopa družbo brez ome-
jitev, direktor Stark Heinrich, Graz, Avstri-
ja, Grafenberg strasse 46, oba imenovana
22. 4. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da
ne more sklepati pogodb samostojno, tem-
več le skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.18 ne sme opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-44478

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00240 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VARNOST, fizično varo-
vanje premoženja, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska  9,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/03281/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5443148
Firma: VARNOST INPOD, invalidsko,

proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  VARNOST  INPOD,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 5010 Trgovina z
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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; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij.

V okviru dejavnosti pod šifro  74.60
družba ne sme opravljati poizvedovalnih de-
javnosti.

Rg-44479

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00718 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PIKO’S PRINTSHOP, pod-
jetje za izdelavo vizitk, štampiljk, časopi-
sno-založniška  dejavnost,  d.o.o.,  sedež:
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5634652
Firma:  PIKO’S  PRINTSHOP,  štam-

piljke, vizitke, nalepke, tiskovine, papir-
nica, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-44480

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00446 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MESGRAD, gradbeno, go-
stinsko in trgovinsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Pesnica 24/a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru, pod vložno št. 1/03825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo stal-
nega prebivališča družbenika in zastopnika,
dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5485312
Ustanovitelj: Mezgec Srečko, Pesnica pri

Mariboru, Pesnica 24, vstop 11. 2. 1991,
vložek 2,961.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mezgec Srečko, Pesnica pri Maribo-
ru, Pesnica 24, imenovan 11. 2. 1991, zasto-
pa družbo brez omjitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
6110 Pomorski promet.

Rg-44484

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01013 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TAM–TRONIC, projekti-

ranje, razvoj in proizvodnja sistemov, av-
tomatizacije, d.o.o., sedež: Ptujska cesta
184,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/02626/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega
postopka, spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5443237
Firma: TAM–TRONIC, projektiranje,

razvoj in proizvodnja sistemov avtomati-
zacije, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TAM–TRONIC, d.o.o.
– v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
čovnik Rudolf, razrešen 12. 8. 1996, steč.
upra. Fekonja Igor, Maribor, Ilije Gregoriča
11, imenovan 12. 8. 1996.

Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Mariboru, St 29/96-3
z dne 12. 8. 1996 se vpiše zaznamba sklepa
o uvedbi stečajnega postopka.

Rg-44485

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01016 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  TAM  KONSIGNACIJA,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo sklepa
o uvedbi stečajnega postopka, spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442451
 Firma: TAM KONSIGNACIJA, d.o.o.

– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Lešnk Marija, razrešena 12. 8. 1996, stečajni
upravitelj Stopinšek Alojz, Maribor, Ulica
na trati 23, imenovan 12. 8. 1996.

Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Mariboru, St 27/96-4
z dne 12. 8. 1996 se vpiše zaznamba sklepa
o uvedbi stečajnega postopka.

Rg-44486

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01014 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TAM TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo sklepa o uvedbi stečajnega postop-
ka, spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5442524
Firma: TAM TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TAM TRADE, d.o.o. –

v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-

gar Mirko, razrešen 12. 8. 1996, steč. upr.
Kastelic Dita, imenovana 12. 8. 1996, za-
stopa družbo kot stečajna upraviteljica, za-
poslena v Biroju za ekonomsko raziskova-
nje in gospodarsko svetovanje v Mariboru,
Svetozarevska ulica 10.

Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Mariboru, St 25/96 z
dne 12. 8. 1996 se vpiše zaznamba sklepa o
uvedbi stečajnega postopka.

Rg-44489

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00694 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PRODESIGN, podjetje za

računalniško izrezovanje in graviranje
napisov, tiskarstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Radvanjska cesta 128, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/07319/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693624
Firma:  PRODESIGN,  računalniško

izrezovanje in graviranje napisov, ti-
skarstvo, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o.

Sedež: Maribor, Cesta zmage 94
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Detiček Peter, Maribor,

Radvanjska cesta 128, vstop 15. 10. 1992,
vložek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-44490

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00901 z dne 13. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROKOVINA–SVETILKE,
proizvodnja svetilk in predstikalnih na-
prav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 23, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/07971/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5744342
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rataj

Lazar, razrešen 30. 6. 1996, direktor Knob-
loch Thomas Michael, Nemčija, Kienberg,
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Vohl Marinka, Maribor, Klinetova ulica 4,
oba imenovana 1. 7. 1996.

Rg-44492

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00477 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09979/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944376
Firma: ETS PREGL, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 2316 Zgornja Ložnica, Zgornja

Ložnica 5/a
Osnovni kapital: 2,700.014 SIT
Ustanovitelj: Pregl Anton, Zgornja
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Ložnica, Zgornja Ložnica 5/a, vstop 18. 4.
1996, vložek: 2,700.014 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pregl Anton, Zgornja Ložnica, Zgor-
nja Ložnica 5/a, imenovan 18. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-

stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: Pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-44493

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00833 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa L–ECO–T, podjetje za ko-
mercialno poslovanje na domačem in tu-
jem trgu ter promet blaga na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Trniče 54/b, 2205
Starše, pod vložno št. 1/01557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, uskladitev s standardno kla-
sifikacijo in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5371961
Firma: LecoT, proizvodnja, montaža,

servis in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LecoT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 2511

Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 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;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja  vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
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nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 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; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proivzodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 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; 5119 Posredniš-

tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 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 na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Dejavnost: Pod šifro K 74.14 ne sme

družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji delavci. Pod
šifro K 74.60 sme družba opravljati dejav-
nosti varovanja.

Rg-44496

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00806 z dne 12. 6. 1996 pod
št. vložka 1/09975/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5956897
Firma: ITERA, ekonomsko propagira-

nje, založništvo in tiskarstvo, trgovina,
proizvodnja, svetovanje, storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Rošpoh 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Božičnik Igor, Šentilj v

Slovenskih goricah, Štrihovec 72, vložek
375.000 SIT, Goropevšek Damijan, Mari-
bor, Dogoška cesta 61, vložek 270.000 SIT,
Jevšek Boštjan, Maribor, Rošpoh 12/a, vlo-
žek 405.000 SIT, Štelcer Mitja, Maribor,
Prušnikova ulica 38, vložek 375.000 SIT,
Jakolič Herman, Orehova vas-Slivnica, Sliv-
niška ulica 15, vložek 75.000 SIT, vsi vstop
17. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jevšek Boštjan, Maribor, Rošpoh 12/a,
zastopa družbo brez omejitev, prokurist Go-
ropevšek Damijan, Maribor, Dogoška cesta
61, oba imenovana 17. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 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;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420  Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
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grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Dejavnost: pod šifro J 67.13 ne sme druž-
ba opravljati dejavnosti menjalnic in zastav-
ljalnic, pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti, pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-44497

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00760 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CORNER PARTNERS, tr-
govska družba, d.o.o., sedež: Poštna ulica
1, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09796/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5930855
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Arh

Aleksander, razrešen 13. 5. 1996, direktor
Velenik Ennio, Trst, Italija, Via Del Carpi-
neto N. 5/10, imenovan 11. 2. 1996, direk-
tor predstavlja in zastopa družbo posamično
do zneska 5000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Pri sklepanju poslov preko tega zneska za-
stopa družbo direktor skupno z enim proku-
ristom. Direktor družbe potrebuje predhod-
no soglasje skupščine pri sklepanju nasled-
njih poslov: prodaji osnovnih sredstev druž-
be, pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi
nepremičnin, nakupu osnovnih sredstev,
prokuristka Pušenjak Greta, Maribor, Mi-
klavška 21, imenovana 13. 5. 1996.

Rg-44498

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/ 03761 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SPEM, studio za politični
in ekonomski marketing, d.o.o., sedež: Ro-
tovški trg 8, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5362610
Ustanovitelja: Novak Božidar, Maribor,

Konšakova 28, vložek 1.000 SIT, Mihelin
Suzana, Maribor, Dalmatinska 47, vložek
1.000 SIT, oba vstop 24. 11. 1989, odgovor-
nost: ne odgovarjata, Žnuderl Branko, iz-
stop 1. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žun-
derl Branko in Novak Božidar, razrešena 1.
6. 1994, direktor Grdadolnik Viljem, Pekre-
Limbuš, Srednja ulica 2, imenovan 1. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44500

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00393 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa METALNA, montaža, in-

ženiring, oprema, d.o.o., sedež: Zagrebška
20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03422/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uvedba stečajnega postopka, spre-
membo firme in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5451841
Firma: METALNA, montaža, inženi-

ring, oprema, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: METALNA–MIO,

d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hor-

vat Maksimiljan, razrešen 4. 4. 1995, steč.
upra. Marin Dušan, Maribor, Štantetova uli-
ca 4, imenovan 4. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-45654

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00855 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LUMINOS, steklarna, d.d.,
sedež: Titova 77/a, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/00736/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti, zastopnikov, članov nadzornega sve-
ta in sprememb statuta s temile podatki:

Matična št.: 5045711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-

rež Stanko, razrešen 5. 7. 1995, direktor
Vreš Iztok, Slovenska Bistrica, Grogova 6,
imenovan 14. 7. 1995, zastopa družbo kot
direktor uprave brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kavkler Leo-
pold, Kurež Stanko in Erker Janez, vsi vstop
5. 7. 1995; Bizjak Marija in Bulf Jože, oba
izstop 5. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 40105 Distribucija elektrike; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople vo-
de; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 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; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih

prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-45655

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00667 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa STAVBNO POHIŠTVO
POLSKAVA, lesno industrijsko podjetje,
p.o., sedež: Spodnja Polskava 248, 2331
Pragersko, pod vložno št. 1/04050/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vpis prav-
nih posledic lastninskega preoblikovanja s
temile podatki:

Matična št.: 5515564
Firma: SP POLSKAVA, stavbno po-

hištvo, d.d.
Skrajšana firma: SP POLSKAVA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 58,523.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
5,852.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložek 5,852.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 11,705.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložek
11,705.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 23,409.000, vsi vstop 7. 2.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Jako-
pin Boris, Slovenska Bistrica, Titova cesta
68, zastopa družbo kot predsednik uprave,
brez omejitev, član uprave Lončarič Franc,
Pragersko, Titova cesta 82, zastopa družbo
brez omejitev, član uprave Fras Robert, Ce-
lje, Kulturniška 6, Trbovlje pri Celju, vsi
imenovani 7. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 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; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
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podlagi soglasja agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00589/00719-1996/IZ z dne 15. 6.
1996.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-45656

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00560 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SVILA, tekstilna tovarna,
d.d., sedež: Ob Dravi 6, 2000 maribor,
pod vložno št. 1/00459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis pravnih posledic
lastninskega preoblikovanja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5033225
Firma: SVILA, tekstilna tovarna, trgo-

vina in storitve, d.d.
Osnovni kapital: 1.263,478.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
114,862.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložek 114,862.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
229,723.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložek 229,723.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložek 272,535.000 SIT,
delničarji iz naslova javne prodaje delnic,
vložek 186,911.000 SIT, delničarji iz naslo-
va dokapitalizacije iz javne prodaje delnic,
vložek 114,862.000 SIT, vsi vstop 1. 4.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smole Jože, Maribor, Gorkega 1, ime-
novan 19. 3. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev, Možina Ivan, Čeh Franc, Ledinek Ire-
na, Križaj Simona in Ploj Bojana, vsi razre-
šeni 20. 7. 1994.

Člani nadzornega sveta: Možina Ivan,
Kladnik Alojz, Ebenšpanger Ernest, Koc-
bek Lijana, Černjavič Aleš in Plajnšek Pe-
ter, vsi vstop 19. 3. 1993.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 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; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izbo-
raževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00633/00510-1996/SD-MP z dne
26. 4. 1996.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revzijske dejavnosti, pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci, pod šifro K 74.60 sme družba oprav-
ljati dejavnosti varovanja.

Rg-45658

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00703 z dne 19. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09987/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5948258
Firma: OKAJAN–KALIN & CO., tr-

govsko, posredniško in storitveno podjet-
je, k.d.

Skrajšana firma: OKAJAN–KALIN &
CO., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Pušnikova 1/a

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: dva komanditista, vstopila

10. 6. 1996, vložila vsak po 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata;  Kalin Mitja,
komplementar, Maribor, Pušnikova 1/a, vlo-
žek 1.000 SIT, vstop 10. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kalin Mitja, Maribor, Pušnikova 1/a,
imenovan 10. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
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na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in 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 zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet;; 6312 Skladiščenje;
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 prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost frizerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov, pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic, pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijskih dejavnosti.

Rg-45662

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00698 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DVORANA TABOR
MARIBOR, delovna organizacija, p.o., se-
dež: Koresova ulica 7, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00867/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje delovne or-
gazacije v javni zavod, spremembo dejav-
nosti, zastopnikov, omejitev pooblastil ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5258901
Firma:  JAVNI  ZAVOD  DVORANA

TABOR MARIBOR
Skrajšana firma: DVORANA TABOR

MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 873,048.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina mesta Maribor,

Maribor, Heroja  Staneta 1, vstop 28. 5.
1984, vložek 873,048.000 SIT, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blažič Miroslav, Maribor, Ljubljan-

ska 2, imenovan 13. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, Lešnik Andrej, razrešen
13. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-45663

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01062 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ELESTA, trgovina, stori-
tve in proizvodnja, d.o.o., sedež: Bezena
11a/, 2342 Ruše, pod vložno št. 1/05945/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5710669
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-45666

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01097 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGOMONT, trgovina,
storitve, proizvodnja in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Lackova 177/a, 2341 Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/03837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5487773
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 40101

Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elek-
trike; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-45668

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00386 z dne 19. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ANCHI INŽENIRING, d.o.o., se-
dež: Spodnja Brežnica 2, 2319 Poljčane,
pod vložno št. 1/06985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, uskladitev vpisa s standardno klasi-
fikacijo in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5682045
Firma: ANCHI INŽENIRING, projek-

tiranje, izvajanje in nadzor v gradbeniš-
tvu, d.o.o.

Skrajšana firma: ANCHI INŽENIRING,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana  19. 9. 1996: 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
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izvodnja nakita in podobnih  izdelkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488

Trgovina na drobno v drugih 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; 55112
Dejavnost penzionov; 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;  5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijskih dejavnosti; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med manager-
ji in delavci; pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati dejavnosti varovanja.

Rg-45670

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00806 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EMI-MONTAŽA, d.o.o., se-
dež: Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/03767/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uvedbo stečajnega
postopka, spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5479371
Firma: EMI–MONTAŽA, d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jager

Rajko, razrešen 7. 7. 1995, steč. upra. Du-
brovski Drago, Zreče, Cesta na Roglo 11/g,
imenovan 7. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-45672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01066 z dne 18. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09964/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957184
Firma: OPTIKA AUER, trgovsko, sto-

ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OPTIKA AUER, d.o.o.
Pravnoor. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Orožnova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Auer Bojan, Maribor, Sta-

neta Severja 19, vložek 1,500.000 SIT, vstop
22. 8. 1996, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Auer Bojan, Maribor, Staneta Sever-
ja 19, zastopa družbo brez omejitev, proku-
rist Pibernik Aleš, Maribor, Hočka 13, pro-
kuristka Auer Suzana, Maribor, Staneta Se-
verja 19, vsi imenovani 22. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana  18. 9. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1591  Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612
Oblikovanje in  obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela,
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 sa-
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nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in malimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-

nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnosti menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-45673

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00902 z dne 16. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa BP–KOM, računalniški inženiring
in trgovina, d.o.o., sedež: Dalmatinova 7,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03203/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, naslova
družbenika in zastopnika, dejavnosti, uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo in za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5956668
Sedež:  Pesnica  pri  Mariboru,  Pes-

niška 20
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlinek Branimir, Mari-

bor, Konšakova ulica 14, vstop 7. 11. 1990,
vložek 1,525.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlinek Branimir, Maribor, Konša-
kova ulica 14, imenovan 7. 11. 1990, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana  16. 9. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opre-
me za obdelavo podatkov; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
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računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje

in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in

drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-

tiranje in tehnično svetovanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45675

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00974 z dne 17. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09982/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968119
Firma: SITOTISK PAHIČ IN DRUGI,

družba za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: SITOTISK PAHIČ IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Pri Habakuku
49, Razvanje

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pahič Milena - učiteljica,

Maribor, Dolnja Počehova 14/c, in Pahič
Janez - grafik, Maribor, Pri Habakuku 49,
Razvanje, vložek 1.000 SIT, oba vstop 21.

6. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Pahič Milena, Maribor, Dolnja Po-
čehova 14/c, zastopa družbo brez omejitev,

družbenik Pahič Janez, Maribor, Pri Haba-
kuku 49, Razvanje, zastopa družbo brez
omejitev, oba imenovana 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana  17. 9. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 2215 Drugo založ-

ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-

lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-

delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-

vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, ekonomska propaganda; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-45676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00899 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KLEOPATRA, trgovinsko
podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Dolga  ulica  45,
2204  Miklavž  na  Dravskem  polju,  pod
vložno št. 1/03643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti, uskladitev s standardno klasifikacijo
in spremembo akta o ustanovitvi s temile

podatki:
Matična št.: 5471451
Sedež: Maribor, Koroška cesta 72
Dejavnost, vpisana  18. 9. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina

na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45678

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00039 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GRADIS, gradbeno pod-
jetje Maribor, p.o., sedež: Gosposvetska
cesta  29,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/02029/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uvedbo stečajnega postopka, spre-
membo firme in zastopnikov s temile podat-
ki:

Firma:  GRADIS,  gradbeno  podjetje
Maribor, p.o. – v stečaju

Skrajšana firma: GRADIS, GP MARI-
BOR, p.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pri-
morac Mirslav, razrešen 15. 3. 1995, steč.
upra. Dubrovski Drago, Zreče, Cesta na Ro-

glo 11/g, imenovan 15. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-45679

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00676 z dne 18. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa M.P.P. POSLOVNE STORITVE,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in stori-

tve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09864/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5944449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cerar

Milan, razrešen 10. 6. 1996, direktor Hudin
Igor, Slovenska Bistrica, Lokanja vas 5,
imenovan 10. 6. 1996, za pravne posle gle-
de odtujitve ali obremenitve nepremičnin
ter najemanja kreditov potrebuje pisno so-
glasje družbenika.

Rg-45680

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00674 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. KAROSERIJE,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09860/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5944287
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cerar

Milan, razrešen 10. 6. 1996, direktor Magu-
ša Branimir, Maribor, Prušnikova 6, imeno-
van 10. 6. 1996, za pravne posle glede odtu-
jitve ali obremenitve nepremičnin ter naje-
manja kreditov potrebuje pisno soglasje
družbenika.

Rg-45683

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00677 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. RAZVOJ, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5944490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cerar

Milan, razrešen 10. 6. 1996, direktor Pše-
ničnik Jožef, Maribor, Cesta Proletarskih
brigad 65, imenovan 10. 6. 1996, za pravne

posle glede odtujitve ali obremenitve ne-
premičnin ter najemanje kreditov potrebu-
jejo pisno soglasje družbenika.

Rg-45684

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00678 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.P. TAMSTAN, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5943523
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cerar

Milan, razrešen 10. 6. 1996, direktor Mesa-
rec Davorin, Maribor, Trg Dušana Kvedra
5, imenovan 10. 6. 1996, za pravne posle

glede odtujitve ali obremenitve nepremič-
nin ter najemanje kreditov potrebuje pisno
soglasje družbenika.

Rg-45685

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00679 z dne 18. 9. 1996 pri
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subjektu vpisa M.P.P. TEHNIČNE
SLUŽBE, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska ce-
sta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09867/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5939984
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cerar

Milan, razrešen 10. 6. 1996, direktor Po-

keržnik Peter, Maribor, Muratova 22, ime-
novan 10. 6. 1996, za pravne posle glede
odtujitve ali obremenitve nepremičnin ter
najemanje kreditov potrebuje pisno soglas-
je družbenika.

Rg-45686

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00680 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  M.P.P.  TEHNOLOŠKA
OPREMA, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska ce-
sta  184,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.

1/09868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5939658
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cerar

Milan, razrešen 10. 6. 1996, direktor Haring
Anton, Maribor, Ulica Šantlovih 14, imeno-
van 10. 6. 1996, za pravne posle glede odtu-
jitve ali obremenitve nepremičnin ter naje-
manje kreditov potrebuje pisno soglasje

družbenika.

Rg-45687

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00491 z dne 18. 9. 1996
pri  subjektu  vpisa  UNIVERZA  V  MA-
RIBORU, Krekova ulica 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo  de-
javnosti in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5089638

Dejavnost, vpisana  18. 9. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-

skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 7412 Ra-

čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;

7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 7512 Dejavnost jav-
nih ustanov, ki zagotavljajo storitve na po-
dročju zdravstva, izobraževanja, kulture in
druge socialne storitve, razen obveznega
socialnega zavarovanja; 80422 Drugo izo-

braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti. Pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-45689

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00759 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BIDSTOR, podjetje za sve-
tovanje in storitve, d.o.o., sedež: Jagičeva
ulica 7, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06480/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo  dejavnosti, tipa zastopni-
ka, uskladitev vpisa s standardno klasifika-
cijo in zakonom o gospodarskih družbah ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5607604
Ustanoviteljica: Kocbek Brigita, Mari-

bor, Jagičeva 7, vstop 10. 2. 1992, vložek
5,548.298 SIT, odgovornost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kocbek Brigita, Maribor, Jagiče-
va 7, imenovana 27. 6. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana  16. 9. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-45692

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01036 z dne 16. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968186
Firma: I.S.B., inženirsko statistični bi-

ro, d.o.o.
Skrajšana firma: I.S.B., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Metod, Slovenska

Bistrica, Travniška ulica 32, vstop 12. 8.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Metod, Slovenska Bistrica,
Travniška ulica 32, imenovan 12. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana  16. 9. 1996:  4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-45693

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/04577 z dne 21. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa AGROOSKRBA MARIBOR, p.o.,
sedež: Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uvedba stečajnega po-

stopka, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:

Firma:  AGROOSKRBA  MARIBOR,
p.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

plak Franc, razrešen 28. 11. 1994, steč. upra.
Razboršek Dragica, Maribor, Borštnikova
ulica 5, imenovana 28. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-45697

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00856 z dne 26. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09996/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-

mejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957389
Firma:  DIANA  ŠALJA  IN  DRUGI,

družba za trgovino, storitve in posredniš-
tvo, d.n.o.

Skrajšana  firma:  DIANA  ŠALJA  IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Panonska ulica 4
Ustanovitelja: Šalja Safet - avtomehanik

in Šalja Zufa - gospodinja, oba iz Maribora,
Panonska ulica 4, oba vstop 18. 7. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Šalja Zufa, družbenik Šalja Safet,
oba iz Maribora, Panonska ulica 4, oba ime-
novana 18. 7. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana  26. 9. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
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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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-45699

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01076 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KAMEN–KAMBIČ, kam-
noseštvo, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
sedež: Titova cesta 44, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02983/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova firme,
dejavnosti, uskladitev vpisa s standardno

klasifikacijo in spremembo akta  s temile
podatki:

Matična št.: 5438756
Sedež: Maribor, Tyrševa ulica 3
Dejavnost, vpisana  25. 9. 1996: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-45701

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01110 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  MARIBORSKA  HRA-
NILNICA IN POSOJILNICA, d.o.o., se-
dež: Svetozarevska ulica 10, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 4/00026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti in uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5398622
Ustanovitelji: Doven Berni in MGS,

d.o.o., oba izstop 9. 12. 1994; Safe invest,
d.o.o., Maribor, Prešernova 1, vstop 20.
11. 1993, vložek 1,718.325 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, DP ribe, p.o., Maribor,
Partizanska cesta 6, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 229.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Rapoc Dušan, Maribor, Metelkova
41, vstop 14. 1. 1993, vložek 152.740 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, TI klub fi-
nančno podjetje, d.d., Maribor, Svetoza-
revska 10, vstop 8. 10. 1991, vložek
2,061.990 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Tima Košaki tovarna mesnih izdelkov
Maribor, Maribor, Oreško nabrežje 1,
vstop 8. 10. 1991, vložek 381.850 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Mariborska
mlekarna, d.o.o., Maribor, Osojnikova 5,
vstop 8. 10. 1991, vložek 152.740 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, TEKOL, p.o.,
Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14,
vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, VEMA veletrgo-
vina export-import, p.o., Maribor, Tržaška
cesta 65, vstop 8. 10. 1991, vložek
152.740 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Agrokombinat Maribor, p.o., Maribor,
Partizanska cesta 6, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 152.740 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, TP prehrana, p.o., Maribor, Karde-
ljeva 59, vstop 8. 10. 1991, vložek
152.740 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
DP Intes mlin in testenine, p.o., Maribor,
Meljska cesta 19, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 381.850 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Kramberger Ivana, Maribor, Kletar-

ska 8, vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Rupnik
Danilo-Venčeslav, Maribor, Koroška ce-
sta 122, vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Ekonom-
ski inštitut, d.o.o., Maribor, Razlagova 22,
vstop 8. 10. 1991, vložek 152.740 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Dolenc Fani-
ka, Maribor, Letonjeva 6, vstop 8. 10.
1991, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Peče Ljubomir, Kamnica, Klin-
čevih 8, vstop 8. 10. 1991, vložek 76.370
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Svila tek-
stilna tovarna, d.d., Maribor, Ob Dravi 6,
vstop 8. 10. 1991, vložek 2,443.840 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Tima holding,
d.d., Maribor, Svetozarevska 10, vstop 8.
10. 1991, vložek 381.850 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, TP Preskrba Poljčane,
p.o., Poljčane, Bistriška 54, vstop 8. 10.
1991, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Košat Tomaž, Maribor, Mar-
kovičeva 15, vstop 8. 10. 1991, vložek
76.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kravanja Vojko, Šentilj v Slovenskih go-
ricah, Šentilj 123/a, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 38.185 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, DP Kruh pecivo, p.o., Maribor, Ulica
Jožice Flander 2, vstop 8. 10. 1991, vložek
381.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Florina, p.o., Maribor, Vita Kraigherja 8,
vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, KVIK d.d. Mari-
bor, Maribor, Gosposka 8–10, vstop 8. 10.
1991, vložek 76.370 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Agrooskrba, p.o., Maribor, Vo-
dovodna 7, vstop 8. 10. 1991, vložek
38.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
GZP Mariborski tisk, d.d., Maribor,
Tržaška 14, vstop 8. 10. 1991, vložek
381.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TP Gorice Šentilj, p.o., Šentilj v Sloven-
skih Goricah, Šentilj 69/a, vstop 8. 10.
1991, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Adriatic zavarovalnica, d.d.,
Koper, Ljubljanska 3/a, vstop 8. 10. 1991,
vložek 381.850 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Jerman Janez, Maribor, Trubarje-
va 23, vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185
SIT, odgovornost: ne odgovarja, TP Kolo-
niale, d.d., Maribor, Tržaška cesta 39,
vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Maxina, d.d.,
Maribor, Ulica 10. oktobra 1, vstop 8. 10.
1991, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Fisk, d.o.o., Maribor, Prešer-
nova 1, vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kraft &
werk, d.o.o., Maribor, Aškerčeva 9, vstop
8. 10. 1991, vložek 76.370 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Marinšek Ivan, Mari-
bor, Zrinjskega 34, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 76.370 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Ramšak Matjaž, Maribor, Medvedova
6, vstop 8. 10. 1991, vložek 38.185 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, TP Klas, p.o.,
Maribor, Svetozarevska 10, vstop 8. 10.
1991, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Zavarovalnica Maribor, d.d.,
Maribor, Cankarjeva 3, vstop 8. 10. 1991,
vložek 5,328.008,80 SIT, odgovornost: ne
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odgovarja, Razvojni center, d.o.o., Mari-
bor, Svetozarevska 10, vstop 8. 10. 1991,
vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Rihter Peče Nevenka, Kamnica,
Klinčevih 8, vstop 8. 10. 1991, vložek
76.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
TP OCM, d.o.o., Maribor, Svetozarevska
10, vstop 8. 10. 1991, vložek 76.370 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Studenčnik
Zmago, Maribor, Arnolda Tovornika 11,
vstop 21. 12. 1992, vložek 114.555 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Bihar Dušan,
Maribor, Rožletova 22, vstop 31. 12.
1992, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Ramšak Anica, Maribor, Med-
vedova 6, vstop 31. 12. 1992, vložek
38.185 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Investa, d.o.o., Maribor, Koseskega 34,
vstop 19. 2. 1993, vložek 152.740 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Jeklotehna
SPE maloprodaja, d.o.o., Maribor, Parti-
zanska cesta 32, vstop 31. 5. 1993, vložek
76.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
EL TEN, d.o.o., Maribor, Koroška cesta
61, vstop 2. 12. 1993, vložek 114.555 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Slana Tomaž,
Maribor, Betnavska 30,  vstop 30. 12.
1993, vložek 38.185 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Fisk v.z.m., d.o.o., Šentilj v
Slovenskih goricah, Šentilj 120/b, vstop
31. 12. 1993, vložek 1,527.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana  23. 9. 1996: 65122
Dejavnost hranilnic.

Rg-45702

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01020 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/03669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena družbenika, dejavnosti, za-
stopnikov, uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo in spremembo akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5472784
Ustanovitelj: ISS Central Europe Hol-

ding, Ges.m.b.H., Dunaj A-1210, Avstrija,
Brunner Str. 85, vstop 3. 1. 1991, vložek
30,973.902 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Thalmaier Gerald, Graz, Avstrija,
Mariatrosterstrasse 43, direktor Rajtmajer
Bojan, Orehova vas – Slivnica, Ob nadvo-
zu 1, oba imenovana 16. 6. 1994, zastopa-
ta družbo brez omejitev; skup. prok. Kora-
žija Darko, Maribor, Jurčičeva 8, zastopa
družbo skupaj z drugim prokuristom ali
direktorjem, skup. prok. Breznik Lidija,
Maribor, Naveršnikova ulica 3, zastopa
družbo skupaj z drugim prokuristom ali
direktorjem, skup. prok. Černe Janez,
Ljubljana-Polje, Novo Polje Cesta XVI
20/a, zastopa družbo skupaj z drugim pro-
kuristom ali direktorjem, skup. prok.
Amon Silva, Pristava pri Mestinju, Sv.
Ema 6/b, zastopa družbo skupaj z direk-
torjem ali drugim prokuristom, vsi imeno-
vani 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana  23. 9. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 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; 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; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s

kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajv-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 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.; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov. Pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati dejavnosti varovanja.

Rg-45703

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01464 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Kopitar-
jeva  5,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/03669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5472784
Osnovni kapital: 87,217.180 SIT
Ustanovitelj: ISS Central Europe Hol-

ding, Ges.m.b.H., Dunaj A-1210, Avstrija,
Brunner Str. 85, vstop 3. 1. 1991, vložek
87,217.180 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.
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Rg-45705

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01108 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BIS! trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Lahova 38, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06924/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev, dejavnosti,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
in spremembo družbene pogodbe s temile

podatki:
Matična št.: 5815479
Ustanovitelji: Divjak Olga, Kamnica,

Bresterniška 31, Bresternica, vstop 5. 11.
1993, vložek 499.800 SIT, odgovornost: ne

odgovarja, Trojner Darja, izstop 26. 6.
1995, Lampelj Boris, Maribor, Cankarjeva
22, vložek 568.889,75 SIT, Dečko Anton,
Maribor, Staneta Severja 7, vložek 539.200
SIT, oba vstop 1. 6. 1994, odgovornost: ne

odgovarjata.
Dejavnost, vpisana  23. 9. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, 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,

gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-

meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131

Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-

belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-

jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-

stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-

mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na

debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina

na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-

skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-

vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-

steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s

tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-

na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462

Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471

Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-

vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-

javnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401

Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-

tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; ; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava

hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 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.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevt-

skih izdelkov.

Rg-45707

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00764 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PID ZVON, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09356/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe z dne 1. 7.

1996, spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5877652

Dejavnost, vpisana  23. 9. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-45708

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00481 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EGIDA, storitve in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Antoličičeva 20, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04403/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-

membo firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo in spremembo ak-

ta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5531454

Firma: EGIDA, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o.

Osnovni kapital: 5,938.117 SIT
Ustanovitelja: Zelenik Miroslav, vstop

24. 10. 1991, vložek 3,835.039 SIT in Ze-

lenik Dragomira, vstop 16. 4. 1996, vlo-
žek 2,103.078 SIT, oba iz Maribora, An-

toličičeva 20, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana  16. 9. 1996: 2852

Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2914 Proizvodnja le-

žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2940 Proizvod-

nja obdelovalnih strojev; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalaci-

je; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-

dustrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-

štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 52461 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-

ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-

ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-

ljati revizijske dejavnosti.
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Rg-45711

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/ 01059 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SREDNJA KMETIJSKA
ŠOLA MARIBOR, sedež: Vrbanska ce-
sta  30,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/02652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5085454

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pod-
javoršek Alojz, razrešen 29. 8. 1996,
Krajnc Anton, Maribor, Letonjeva 8, ime-
novan 30. 8. 1996, zastopa družbo kot rav-
natelj, brez omejitev.

Rg-45713

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00940 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/09977/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968704
Firma: GERBEC–GIM, poslovanje z

nepremičninami in druge poslovne de-
javnosti, d.o.o.

Skrajšana firma: GERBEC–GIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Miklošičeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gerbec Danica, Mari-

bor, Bezenškova ulica 33, vstop 22. 7.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gerbec Danica, Maribor, Be-

zenškova ulica 33, imenovana 22. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana  13. 9. 1996: 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; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-46466

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00716 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa E.M.S., trgovina in stori-
tve, export-import, d.o.o., sedež: Zgornja
Kungota 38, 2201 Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/05719/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti, družbene pogodbe in uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5616107

Firma: E.M.S., trgovina, posredništvo
in storitve, d.o.o.

Dejavnost, vpisana  7. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri 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 opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji

pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-

tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

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; 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 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,

tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo 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; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-

nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223

Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in malimi živalmi; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-

mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-

no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-

nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-

diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-

vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;

6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-

nančnim posredništvom; 7414  Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-

mišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost

smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene

dejavnosti.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-

ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov, pod šifro J 67.13 ne sme družba
opravljati dejavnosti menjalnic in zastav-

ljalnic, pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti, pod šifro K

74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4540 Št. 58 – 25. IX. 1997

NOVA GORICA

Rg-32550

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00497 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PORTAL MLEKUŽ & Co.,
podjetje za izvajanje zaključnih del v
gradbeništvu, d.n.o., Tolmin, sedež: Ciri-
la  Kosmača  17,  Tolmin,  pod  vložno  št.
1/00949/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, povečanje
kapitala, izstop družbenika, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5373492
Firma: PORTAL, podjetje za izvajanje

zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o., Tol-
min

Skrajšana firma: PORTAL, d.o.o., Tol-
min

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelj: Mlekuž Danilo, Tolmin, Ci-

rila Kosmača 17, vstopil 27. 3. 1990, vložil
1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mlekuž Darinka, izstopila 22. 8. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mle-
kuž Danilo in Mlekuž Darinka, oba razreše-
na 22. 8. 1995, direktor Mlekuž Danilo, Tol-
min, Cirila Kosmača 17, ponovno imeno-
van 23. 8. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem.

Rg-36850

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02655 z dne 5. 3. 1996 pri
subjektu vpisa JVI, podjetje za trgovino in
marketing, d.o.o., Gorska pot 42, Idrija,
sedež: Gorska pot 42, Idrija, pod vložno
št. 1/03169/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, vstop in iz-
stop družbe, razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo, spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5794803
Firma: LEMUT, transport, d.o.o.
Skrajšana firma: LEMUT, d.o.o.
Sedež: Ajdovščina, Gradišče 31a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bogataj Jurij, Bogataj Igor

in Bogataj Valter, vsi izstopili 20. 12. 1994,
Lemut Jože, Ajdovščina, Gradišče 31a, vsto-
pil 20. 12. 1994, vložil 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
gataj Valter, Bogataj Julij, Bogataj Igor in
Bogataj Ana, vsi razrešeni 20. 12. 1994,
Lemut Jože, Ajdovščina, Gradišče 31a, ime-
novan 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1996: 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno 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; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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
sadjem in vrtninami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,

sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili: 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živali; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-41452

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02396 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EFEKT, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, consulting, trgovino
in transport, d.o.o., Selo 11d, Črniče, se-
dež:  Selo  11d,  Črniče,  pod  vložno  št.
1/00445/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5317126
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Škrl Branka, Dornberk, Prvačina
30, imenovana 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 2010 Ža-
ganje 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 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskartvom povezane storitve; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 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.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjgami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6022 Storitve takstistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 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.; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7411
Pravno svetovanje; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-41462

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00267 z dne 27. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947189
Firma: WALAD RUBBER, proizvod-

nja, posredništvo in trgovina, d.o.o., No-
va Gorica

Skrajšana  firma:  WALAD  RUBBER,
d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Capovilla Adriano, vložil

450.000 SIT in Zonato Wally, vložil
1,050.000 SIT, oba iz Padove, Perago di
Vigonza, Via Vivaldi 31, vstopila 30. 5.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Capovilla Adriano, zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Možir Aleksander,
Tolmin, Zalog 9, oba imenovana 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5155 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov; 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; 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 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-41490

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01598 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VOUK, marketing in pro-
izvodnja, d.o.o., Bovec, sedež: Dvor 19a,
Bovec, pod vložno št. 1/03348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in osnovnega vložka s te-
mile podatki:

Matična št.: 5830036
Osnovni kapital: 2,730.000 SIT
Ustanovitelj: Kravanja Boris, Bovec,

Dvor 19a, vstopil 17. 1. 1994, vložil
2,730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-42481

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00390 z dne 26. 7. 1996 pod
št. vložka 1/03633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo zastopnika,
prenos iz Okrožnega sodišča Novo mesto s
temile podatki:

Matična št.: 5519357
Firma: BENEFIT INTERNATIONAL,

trgovina in inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, MMP Vr-

tojba, objekt C1.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ko-

vačič Nikolaj, Šempeter pri Gorici, Ivana
Suliča 10a, razrešen 10. 7. 1996, in ponov-
no imenovan kot direktor dne 10. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; Puzek Dar-
ko, Karlovac, Marina Držiča 11, razrešen
10. 7. 1996 in ponovno imenovan kot na-
mestnik direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5050 Tr-
govina 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
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 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;
5165 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovaje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod št. reg. vložka 1/1889/00.

Rg-42502

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02397 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EFEKT, d.o.o., PE EFEKT
CONSULTING, Selo 11d, Črniče, sedež:
Selo 11d, Črniče, pod vložno št. 1/00445/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena in sedeža, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5317126
Firma: EFEKT, podjetje za proizvod-

njo, inženiring, consulting, trgovino in
transport, d.o.o., Selo 11d, Črniče, Po-
družnica EFEKT TRADE, Ajdovščina

Skrajšana firma: EFEKT, d.o.o., Selo
11d, Črniče, Podružnica EFEKT TRADE,
Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ajdovščina, IV. Prekomorske

brigade 64
Ustanovitelj: Efekt, podjetje za proizvod-

njo, inženiring, consulting, trgovino in trans-
port, d.o.o., Selo 11d, Črniče, Selo 11d, vsto-
pil 11. 3. 1992, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škrl Branka, Dornberk, Prvačina 30,
imenovana 23. 12. 1994, zastopa družbo
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brez omejitev, Bizjak Franc, razrešen
23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodajo raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-44109

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01974 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BOSCO-EXPORT, d.o.o.,
gobe, polži, kostanj Osek 91, Šempas, se-
dež:  Osek  91,  Šempas,  pod  vložno  št.
1/01576/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5472415
Firma: BOSCO-EXPORT, d.o.o., gobe,

polži, kostanj, Osek
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Pipalović Nikola, Šempas,
Osek 91, vstopil 26. 12. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pipa-
lović Nikola, Šempas, Osek 91, razrešen 20.
6. 1994 in ponovno imenovan dne 20. 6.
1994, kot namestnik direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo v tranzitu in na drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, odkup, predelava in
prodaja gob, gozdnih sadežev in zelišč.

Rg-44116

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01956 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SILMAR, trgovina – stori-
tve – proizvodnja, d.o.o., Kanal, sedež:
Gradnikova 16, Kanal, pod vložno št.
1/03066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5757754
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuligoj Silvester, Kanal,

Gradnikova 16, vstopil 21. 5. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezevnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
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; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost pla-

ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve takstistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46220

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01728 z dne 10. 9. 1996
pri subjektu vpisa LESOBINOL, trgovsko
podjetje,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  sedež:
Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02184/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5576784
Osnovni kapital: 2,393.000 SIT
Ustanovitelja: Žvokelj Janko in Žvokelj

Slejko Leonarda, oba iz Nove Gorice, Can-
karjeva 20, vstopila 12. 2. 1992, oba vložila
1,196.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-46231

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00221 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  ISKRA  AET  TOLMIN,
družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične keramike,
d.o.o., sedež: Poljubinj 93, Tolmin, pod
vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vstop družbenikov, spre-
membo poslovnih deležev in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5045541
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopil 5. 10. 1992, vložil 42,794.193,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Iskra Hol-
ding, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Trg revolu-
cije 3, vstopil 20. 12. 1990 in Iskra Avtoe-
lektrika, d.d., Nova Gorica, Šempeter pri
Gorici, Vrtojbenska 62, vstopil 1. 7. 1991,
oba vložila 1,995.067,30 SIT, odgovornost:
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ne odgovarjata, Nova kreditna Banka Mari-
bor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vsto-
pil 15. 11. 1995, vložil 112,821.054,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Benedejčič Iva-
na, Tolmin, Dolje 14, vstopila 12. 12. 1995,
vložila 39,901.345,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1995.

Rg-46247

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00505 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  ARISTOS,  založništvo,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Bevkova 2, Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/01467/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5458030
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo.

Rg-46252

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01959 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA SUNUS, d.o.o., druž-
ba za izvajanje komercialnih poslov in ser-
visne dejavnosti Tolmin, sedež: Poljubinj
93, Tolmin, pod vložno št. 1/01708/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5515491
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Aet Tolmin, d.o.o.,

Tolmin, Poljubinj 93, vstopila 20. 3. 1991,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kle-
menčič Branko, Tolmin, Kosovelova 7a,
razrešen 16. 2. 1994 in ponovno imenovan
kot direktor dne 16. 12. 1994, posle razpo-
laganja z nepremičninami ali z njihovim de-
lom ali posle o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge po naravi
podobne posle, lahko direktor sklene le na
podlagi predhodnega soglasja organa uprav-
ljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7411
Pravno svetovanje; 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.

Rg-46253

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01960 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA MAGNETNI VŽI-
GALNIK, družba za proizvodnjo mag-
netnih vžigalnikov, d.o.o., Tolmin, sedež:

Poljubinj  93,  Tolmin,  pod  vložno  št.
1/02540/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah, sprememba firme, skrajša-
ne firme, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5629012
Firma: ISKRA MAGNETNI VŽIGAL-

NIKI, družba za proizvodnjo magnetnih
vžigalnikov, d.o.o., Tolmin

Skrajšana firma: ISKRA MAGNETNI
VŽIGALNIKI, d.o.o., Tolmin

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kavs
Živko, Bovec, Kot 86, razrešen 16. 12. 1994
in ponovno imenovan kot direktor, posle
razpolaganja z nepremičninami ali z njiho-
vim delom ali posle o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter druge po
naravi podobne posle, lahko direktor sklene
le na podlagi prehodnega soglasja organa
upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov.

Rg-46257

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02130 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa HENT, gradbena dejavnost,
d.o.o., Renče 39b, sedež: Renče 39b, Ren-
če, pod vložno št. 1/02297/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5601959
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krpan Bojana, Volčja

Draga, Volčja Draga 63, vstopila 25. 3. 1992
in Krpan Zoran, Renče, Renče 39b, vstopil
23. 12. 1994, oba vložila 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krpan Zoran, Renče, Renče 39b, ime-
novan 23. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1421 Pridelovanje gramoza in peska;
1422 Pridelovanje gline in kaolina; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2222 Drugo tiskarstvo; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-

na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska 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 debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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 alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom; 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 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-
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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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restravracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Rg-46305

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02127 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KERATEC, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, montažo, rekonstruk-
cijo opreme in tehnično tehnološko sveto-
vanje na področju proizvodnje keramike
in kemičnih izdelkov, Črniče 83a, sedež:
Črniče  83a,  Črniče,  pod  vložno  št.
1/00277/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5279755
Firma: KERATEC, proizvodnja, stori-

tve in tehnično svetovanje na področju
keramike, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebek Marjan, Nova Gori-

ca, Črniče 83a, vstopil 27. 5. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tecoma Technical Consulting, S.R.L., iz-
stopil 22. 12. 1994.

Rg-46310

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02059 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  ISKRA  AET  TOLMIN,
družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične keramike,
d.o.o., sedež: Poljubinj 93, Tolmin, pod
vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta z zakonom
o gospodarskih družbah , uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti

in spremembo pooblastil zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5045541
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kavs

Živko, Bovec, Kot 86, razrešen 16. 12. 1994
in ponovno imenovan kot direktor dne
16. 12. 1994, posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali o obre-
menitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter druge po naravi podobne posle, lahko
direktor sklene le na podlagi predhodnega
soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 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; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Rg-46311

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01829 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  ISKRA  AET  TOLMIN,
družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične keramike,
d.o.o., sedež: Poljubinj 93, Tolmin, pod
vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izstop družbenika in spre-
membo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5045541
Ustanovitelj: Republika Slovenija, ki jo

zastopa Ministrstvo za finance RS, izstopila
18. 10. 1994, Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vsto-
pil 5. 10. 1992, vložil 161,733.396,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46312

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02073 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu vpisa OPTIMUS, trgovina, uvoz,
izvoz, servisne storitve, rent a car, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Grčna 66, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti po standardni
klasifikaciji dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490529
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Dušan, Nova Gori-

ca, Grčna 66, vstopil 30. 3. 1990, vložil
2,002.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 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; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in 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; 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; 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
stistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
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zabaviščnih parkov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-46315

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00474 z dne 4. 9. 1996 pod
št. vložka 1/03644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968623
Firma: AVTO-PRO-NET, Gorica, druž-

ba za mednarodni transport, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO-PRO-NET, Go-

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, C. 25. junija 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Centroimpex, Import-Ex-

port Geselschaft, m.b.H., Klagenfurt-Vik-
tring, Neudorferstrasse 13a, vstopil 14. 8.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gojkovič Boris, Šempeter pri Gorici,
Franca Baliča 13, imenovan 14. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-47073

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02124 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PALETA, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Budanje, sedež: Bu-
danje 123, Vipava pod vložno št. 1/00866/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo poobl. zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5356377
Sedež: Vipava, Budanje 123a
Osnovni kapital: 1,638.742 SIT
Ustanovitelja: Lozej Marjetka, vstopila

26. 4. 1993 in Lozej Igor, vstopil 26. 12.
1989, oba iz Vipave, Budanje 123a, oba
vložila 819.371 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
zej Igor, Vipava, Budanje 123a, razrešen
12. 12. 1994 in ponovno imenovan kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-

ninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papir-
ja in kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2652 Proizvodnja apna; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4543 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-47074

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01820 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA NOVA GO-
RICA, trgovina z avtomobili, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Industrijska 2, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03241/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5789877
Ustanovitelj: Kovačič Albert, izstopil 11.

10. 1994, Črmelj Zvonka, izstopila 4. 10.
1994 in Odar Miroslav, Radovljica, Cankar-
jeva 25, vstopil 29. 4. 1993, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čr-
melj Zvonka in Kovačič Albert, razrešena
15. 10. 1994, Odar Miroslav, razrešen 27.
10. 1994 in direktor Odar Miroslav, Radov-
ljica, Cankarjeva 25, imenovan 27. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47077

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00376 z dne 2. 10. 1996 pri

subjektu vpisa KONFEKCIJA ELEGAN-
CE, d.o.o., Ajdovščina, sedež: IV. Preko-
morske br. 61, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01799/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5511895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rot

Slavko, razrešen 17. 6. 1996, direktor Fejan-
čič Alojz, Vipava, Budanje 24b, imenovan
17. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47081

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02135 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa FRI-ME, agro industrija,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska 68,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03234/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, izstop družbenikov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802032
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Friulcarne, S.R.L. in Bassi

Enea, oba izstopila 15. 11. 1994, 5M, med-
narodna trgovina in inženiring, d.d., Nova
Gorica, Nova Gorica, Vipavska c. 68, vsto-
pila 2. 6. 1993, vložila 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Inter Mark, d.o.o.,
izstopil 15. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 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 vozil; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
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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 pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čisitli; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 6010 Želez-
niški promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovod-
ni transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni 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; 6411 Javne poštne storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno
posredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, d.n.; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-47084

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02581 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MODEMA, d.o.o., Idrija,
Župančičeva 38, družba za inženiring,
marketing, svetovanje, komerc. posred.
zastopanje, promet blaga na debelo in
drobno, proizvod. sedež: Župančičeva 38,
Idrija pod vložno št. 1/00859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skraj.
firme, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5356911
Firma:   MODEMA  BRUS  &  BRUS,

d.n.o., trgovina in posredovanje Idrija
Skrajšana firma: MODEMA BRUS &

BRUS, d.n.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Brus Danilo in Brus Moj-

ca, oba iz Idrije, Grilčeva 24, vstopila 20.
12. 1989, vložila 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Brus
Danilo, razrešen 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-

benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-47085

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00304 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PALETA, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Budanje, sedež: Bu-
danje  123a,  Vipava,  pod  vložno  št.
1/00866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5356377
Firma:  PALETA,  zaključna  dela  v

gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: PALETA, d.o.o.
Sedež: Vipava, Gradiška cesta 6

Rg-47086

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00482 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa I K L, podjetje za informa-
tiko, komunikacije in logistiko, Šempe-
ter, d.o.o., sedež: Vrtojbenska 62, Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/02012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
novih družbenikov in spremembo poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5856086
Ustanovitelji: Novak Rajko, Nova Gori-

ca, Tolminskih puntarjev 2a in Ilc Jože, Aj-
dovščina, Gregorčičeva 14, oba vstopila
17. 6. 1994, Gregorič Darjo, Renče, Žigoni
8, Simčič Damijan, Nova Gorica, Vipavska
25, Rožna Dolina in Gulin Mitja, Šempeter,
IX. september 162, Vrtojba, vsi vstopili
2. 2. 1995, vložili 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-47087

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02550 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa RE SPED, d.o.o, družba za
mednarodno špedicijo, MMP Vrtojba, se-
dež: MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/03027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5748364
Osnovni kapital: 2,239.000 SIT
Ustanovitelji: Burja Božo, Nova Gorica,

Delpinova 24, Ilič Božidar, Nova Gorica,
Rutarjeva 8 in Prinčič Petrovčič Helena, Mi-
ren, Orehovlje 56b, vsi vložili 223.900 SIT,
Rehar Alojz, Kojsko, Gornje cerovo 3f, vlo-
žil 1,119.500 SIT, Stamenkovič Nada, No-
va Gorica, 9. maja 1 in Zuljan Egon, Šem-
peter, Vrtojbenska 19, vsi vstopili 13. 4.
1993, oba vložila 223.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
har Alojz, Kojsko, Gornje Cerovo 3f, razre-
šen 10. 6. 1994 in ponovno imenovan kot
direktor dne 10. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
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Rg-47089

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00630 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa RE SPED, d.o.o., družba za
mednarodno špedicijo, MMP Vrtojba, se-
dež: MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/03027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5748364
Ustanovitelji: Burja Božo, Nova Gorica,

Delpinova 24, Ilič Božidar, Nova Gorica,
Rutarjeva 8 in Prinčič Petrovčič Helena, Mi-
ren, Orehovlje 56b, vstopili 13. 4. 1993, vsi
vložili 201.510 SIT, odgovornost: ne odgo-
varajajo; Rehar Alojz, Kojsko, Gornje Ce-
rovo 3f, vstopil 13. 4. 1993, vložil 1,007.550
SIT, Stamenkovič Nada, Nova Gorica, 9.
maja 1 in Zuljan Egon, Šempeter, Vrtojben-
ska 19, oba vstopila 13. 4. 1993, vložila
201.510 SIT, odgovornost: ne odgovarjata,
Koblar Jožef, Blejska Dobrava, Kočna 21a,
Korošec Jožef, Sladki Vrh, Vranji vrh 3a,
oba vstopila 7. 12. 1995, vložila 111.950
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 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 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
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
z oblačili; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 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 kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi in laki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 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 dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Druge kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-47090

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00543 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa UNIPLAN, turistična agen-
cija, Kostanjevica na Krasu, d.o.o., sedež:
Kostanjevica na Krasu 109, Kostanjevica
na Krasu, pod vložno št. 1/01020/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, vpis skrajšane
firme, ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382165
Firma: UNIPLAN, turistična agencija,

d.o.o.
Skrajšana firma: UNIPLAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perdec Danilo in Perdec

Olga, oba iz Kostanjevice na Krasu, Kosta-
njevica na Krasu 109, vstopila 21. 12. 1989,
vložila 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
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vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
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; 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 planinskih

in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve takstistov; 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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-47091

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02172 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JPS, servisne storitve in tr-
govina, d.o.o., Cerkljanski vrh 16, Sovo-
denj, sedež: Cerkljanski vrh 16, Sovodenj,
pod vložno št. 1/03053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5762197
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelj: Podobnik Janez, Sovodenj,

Cerkljanski vrh 16, vstopil 9. 1. 1993, vložil
1,500.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50102 Trgovina na drob-
no 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 opremo
za motorna vozila; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom.

Rg-47093

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02192 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  HUMAR  PLAST,  d.o.o.,
predelava plastičnih mas, Vrtojba, sedež:
Zapučke 7, Vrtojba, Šempeter, pod vlož-
no št. 1/03337/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821541
Osnovni kapital: 3,124.000 SIT
Ustanovitelja: Humar Žarko in Humar Jo-

žef, oba iz Šempetra pri Gorici, Zapučke 7,
vstopila 23. 11. 1993, oba vložila 1,562.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-

sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52473 Dejavnost papirnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-47094

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02166 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa HEKTAR, d.o.o., podjetje
za geodezijo, Idrija, Mestni trg 2, Idrija,
pod vložno št. 1/03410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop in izstop družbe-
nika, spremembo poslovnih deležev in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5868769
Ustanovitelja: Čuk Emil, Črni Vrh, Črni

Vrh 106, vstopil 14. 9. 1994 in Pivk Pavel,
Idrija, Vinka Mohoriča 14, vstopil 8. 12.
1994, oba vložila 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-47095

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02197 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa FEROVAR, proizvodnja in
trgovina, Kojsko, d.o.o., sedež: Podsabo-
tin 48a, Kojsko, pod vložno št. 1/01270/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5432634
Osnovni kapital: 2,302.000 SIT
Ustanovitelja: Valentinčič Zoran, Koj-

sko, Podsabotin 48a in Bizaj Srečko, Koj-
sko, Podsabotin 40, vstopila 26. 9. 1990,
vložila 1,151.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela ; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.
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Rg-47096

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02196 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BRANKO, d.o.o., podjetje
za turizem, založništvo, svetovanje, za-
stopanje in trgovino, Nova Gorica, sedež:
Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5658012
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lušina Branko, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 27, vstopil 5. 4.
1992, vložil 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5117 Posred-
nišvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost
knjigarn; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-47097

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02193 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SAOP, računalništvo, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Cankarjeva 62, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5383129
Osnovni kapital: 21,529.000 SIT
Ustanovitelji: Grebenjak Miran, Nova

Gorica, Gregorčičeva 14, Lozej Radivoj,
Nova Gorica, Cankarjeva 17, Mrhar Mar-
jan, Nova Gorica, Cankarjeva 20, Mugerli
Bogdan, Nova Gorica, Veleuščkova 11, Str-
gar Edo, Nova Gorica, Kidričeva 30, Šini-
goj Sonja, Dornberk, Vodnikova 45, Šturm
Robert, Nova Gorica, Cankarjeva 11, in
Tomšič Marko, Renče, Bilje 48, vsi vstopili
3. 4. 1990, vložili 2,691.125 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mrhar
Marjan, Nova Gorica, Cankarjeva 20, razre-
šen 20. 12. 1994 in ponovno imenovan kot
direktor dne 20. 12. 1994, Šinigoj Sonja,
Dornberk, Vodnikova 45, imenovana 20. 12.
1994 kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge

opreme za obdelavo podatkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47100

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00551 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  CEPORT,  mednarodni
cestni transport, d.d., Šempeter pri Gori-
ci, sedež: Žnidarčičeva 9, Šempeter, pod
vložno št. 1/01843/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis sklepa sodišča o za-
četku stečaja, spremembo firme, skrajšane
firme in zastopnika s temile podatki:

Firma:  CEPORT,  mednarodni  cestni
transport, d.d., Šempeter pri Gorici v ste-
čaju

Skrajšana firma: CEPORT, d.d., Šem-
peter pri Gorici v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Gaber Peter, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 53, imenovan 9. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev, Fabbro
Luciano, razrešen 9. 10. 1996.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka št. St 16/96 z dne 9. 10. 1996.

Rg-47101

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02256 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa XENIUM, sistemi in inže-
niring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pot na
breg  6,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/02156/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo skraj-
šane firme, sedeža, izstop družbenika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
in pripojitev družbe SETIMO, d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5568293
Skrajšana firma: XENIUM, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 62
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Oton, Nova Gori-

ca, Gradnikove brigade 23, vstopil 31. 1.
1992, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Poberaj Nevenka, izstopila
15. 10. 1993.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 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; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 8042
Drugo izobraževanje.

Pripojitev družbe SETIMO, Sistemi in in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Nova
Gorica, Gradnikove brigade 23, na podlagi
pripojitvene pogodbe  z dne 28. 12. 1994.

Rg-47102

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02257 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SETIMO, sistemi in inžer-
niring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Grad-
nikove brigade 23, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00381/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika in pripojitev
k družbi XENIMUM, d.o.o., Nova Gorica s
temile podatki:

Matična št.: 5297940
Ustanovitelj: Mozetič Oton, Nova Gorica,

Gradnikove brigade 23, vstopil 24. 11. 1989,
vložil 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Mozetič Boža, izstopila 28. 12. 1994.

Pripojitev k družbi – XENIUM – sistemi
in inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Nova Gorica, Pot na breg 6, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 28. 12. 1994. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-47103

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02255 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KLAUT, transport, trgovi-
na,  Šempeter  pri  Gorici,  d.o.o.,  sedež:
Cvetlična  38,  Šempeter  pod  vložno  št.
1/00432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
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o gospodarskih družbah, spremembo firme,
vpis skrajšane firme, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5309573
Firma:  KLAUT,  transport,  trgovina,

d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: KLAUT, d.o.o., Šem-

peter pri Gorici
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klaut Albin, vložil

1,351.000 SIT in Klaut Egon, vložil 149.000
SIT, oba i zŠempetra, Cvetlična 38, vstopil
14. 11. 1989.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klaut
Albin, Šempeter, Cvetlična 38, razrešen
29. 12. 1994 in ponovno imenovan kot di-
rektor, dne 29. 12. 1994, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno 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; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 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.; 6024 Cestni tovorni pro-

met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-47104

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02252 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa HARRY’S & C., uvoz in
izvoz, d.o.o., Tolminskih puntarjev 8, No-
va Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev
8, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5684439
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štrukelj Nada, vložila

900.000 SIT in Štrukelj Hari, vložil 600.000
SIT, oba iz Nove Gorice, Tolminskih pun-
tarjev 8, vstopila 6. 11. 1992.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 1715 Su-
kanje in priprava naravne svile ter sukanje in
teksturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1771 Proizvodnja nogavic; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 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
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;

6523 Drugo finančno posredništvo; 6711 Sto-
ritve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-47105

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02246 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa REDIS, reklamni displeji
in zastopstva, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Klementa Juga 7, Nova Gorica, pod vlož-
no št.  1/02158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5567521
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Goap-Gostol, d.o.o., Nova

Gorica, Nova Gorica, Prvomajska 124, vložil
720.000 SIT, Bizjak Ljubomir, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 23, vložil 375.000 SIT,
Kerševan Vojko, Nova Gorica, Cankarjeva
56, vložil 375.000 SIT, Grapulin Radovan,
Nova Gorica, Grčna 6a, vložil 15.000 SIT, in
Gojković Dragutin, Nova Gorica, Prešerno-
va 9, vložil 15.000 SIT, vstopili 29. 5. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47107

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02248 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VIVA, storitve in trgovina,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. Korpus
80, Solkan, pod vložno št. 1/02995/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747309
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lozej Borut, Solkan, Kle-

menta juga 10, vstopil 29. 3. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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.; 3615 Proizvodnja žimnic;
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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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 ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in kr-
mo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, 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 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 Trgovi-
na 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 obdelovalni-
mi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z 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 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 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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; 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 opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, 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 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.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6523 Drugo finančno po-
sredništvo ,d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnom posredništvom; 7413
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje;  7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47125

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02383 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LIFE ENERGY, podjetje
za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Miren,
sedež:  Miren  44,  Miren,  pod  vložno  št.
1/01311/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430992
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Devetak Nadja, Sovod-

nje, Italia, Via zanetti 22a, vstopila 30. 9.
1990, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kosič Ana, izstopila 29. 12.
1994.

Dejavnost družbe se razširi na: uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov po ge-
neralnem in maloobmejnem sporazumu, za-
stopanje domačih in tujih fizičnih in pravnih
oseb, dolgoročna proizvodna kooperacija,
leasing opreme doma in v tujini, komisijski in
agencijski posli na področju prometa blaga in
storitev, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev.

Rg-47128

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00530 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LIPPORT, transport in tr-
govina, d.o.o., Tolmina, sedež: Žabče 43,
Tolmin, pod vložno št. 1/01081/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5389917
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1997: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 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; 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 in la-
ki;  52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah.

Rg-47129

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00554 z dne 22. 10. 1996 pri
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subjektu vpisa ADUT, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Gaberje 37, Štanjel, sedež: Ga-
berje 37, Štanjel pod vložno št. 1/01860/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528259
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-47131

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00294 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa DOM-MANAGER Ilija in
Tatjana Šundovski, d.n.o., svetovanje in
posredovanje Nova Gorica, sedež: Sonč-
na  23,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/00999/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovane iz d.n.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, spremembo
kapitala in osnovnih vložkov, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5455642
Firma: DOM-MANAGER, d.o.o., sve-

tovanje in posredovanje, Nova Gorica
Skrajšana  firma:  DOM-MANAGER,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Šundovski Ilija, vstopila

30. 3. 1990 in Šundovski Tatjana, vstopila
27. 1. 1992, obe iz Nove Gorice, Sončna 23,
vložili 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šun-
dovski Ilija, Nova Gorica, Sončna 23 razre-
šena 15. 5. 1995 in ponovno imenovana kot
direktorica, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1994: 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74831 Prevajanje.

Rg-47145

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02272 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMAS, novinarstvo in
trgovina,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  sedež:
Bevkova 67d, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02336/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo imena
ulice s temile podatki:

Matična št.: 5608562
Sedež: Nova Gorica, Vinka Vodopivca

67d
Osnovni kapital: 1,692.757 SIT
Ustanovitelja: Rušt Primož, vložil 10.000

SIT in Rušt Ivan, vložil 1,682.757 SIT, oba

iz Nove Gorice, Vinka Vodopivca 67d, oba
vstopila 6. 4. 1992.

Rg-47146

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02146 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  PRIMTEX, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Budanje 7a, Vipa-
va, sedež: Budanje 7a, Vipava, pod vložno
št. 1/00572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5312116
Osnovni kapital: 2,432.000 SIT
Ustanovitelj: Kobal Ivan, Vipava, Buda-

nje 7a, vstopil 23. 12. 1989, vložil 2,432.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-47147

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02164 z dne 23. 10. 1996 pri

subjektu vpisa GLASMIK, steklo in ste-
klarska oprema, d.o.o., Nova Gorica, Ul.
Vinka Vodopivca 16, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00341/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5293057
Firma: GLASMIK, d.o.o., steklo in ste-

karska oprema, Nova Gorica, Ulica Vin-
ka Vodopivca št. 16

Rg-47149

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02184 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MEMORY, izobraževanje
in svetovanje, Nova Gorica, d.o.o., sedež:
Erjavčeva 3, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, vstop družbenika in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5510082
Firma: MEMORY, GREGORIČ – RE-

JA, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelja: Gregorič Staša, Nova Go-

rica, Erjavčeva 3, vstopila 10. 6. 1991 in
Reja Borut, Dobrovo, Kozana 90a, vstopil
28. 12. 1994, vložila 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Reja Borut, Dobrovo, Kozana 90a,
imenovan 28. 12. 1994, družbenik je izvzet
od zastopanja.

Rg-47153

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00102 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VINEX, notranja in zuna-
nja trgovina, d.o.o., Vogrsko, sedež: Vo-
grsko 31, Volčja Draga, pod vložno št.
1/01600/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, izstop
družbenika in spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5474566
Firma: SATAN, trgovina in  gradbene

storitve, d.o.o., Šempas
Skrajšana firma: SATAN, d.o.o., Šempas
Sedež: Šempas, Vitovlje 48b
Ustanovitelja: Jarc Vinko, izstopil 8. 3.

1996, Ušaj Silvan, Šempas, Vitovlje 48b in
Vetrih Adrijan, Šempas, Vitovlje 45a, oba
vstopila 12. 12. 1994, vložila 825.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-47156

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01872 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa POLIKOM, podjetje za in-
ženiring, trgovske in proizvodne storitve,
d.o.o., Vipava, sedež: Slap 10, Vipava, pod
vložno št. 1/02870/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, vstop
družbenika, razširitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5720842
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Malik Tanja, vstopila 19.

1. 1993, vložila 300.000 SIT in Malik Aleš,
vstopil 19. 5. 1994, vložil 1,200.000 SIT,
oba iz Vipave, Slap 10, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje. Malik
Tanja, razrešena  19. 5. 1994 in ponovno
imenovana kot direktorica dne 19. 5. 1994;
Malik Aleš, razrešen 19. 5. 1994 in ponov-
no imenovan dne 19. 5.1994, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost se razširi na: posredovanje in
promet s premičninami in nepremičninami,
prevajalske storitve.

Rg-47158

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02328 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SCRIPTUM, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Šolska 21, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5361826
Ustanoviteljica: Koron Mojca, Nova Go-

rica, Ivana Regenta 4, vstopila 16. 4. 1990,
vložila 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Kalin Aleksander, izstopil 29. 12. 1994.

Rg-47164

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00561 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/03655/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981417
Firma: VATA Commerce, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VATA Commerce, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miren, Miren 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trampuž Mladenko, Sol-

kan, Mizarska 20, vložil 740.000 SIT, Von-
čina Renata, Nova Gorica, Cankarjeva 44,
vložil 320.000 SIT, Trampuž Aleksander,
Nova Gorica, XXX. divizije 13b, vložil
130.000 SIT, Kerševan Milivoj, Dornberk,
Gradišče nad Prvačino 98, vložil 130.000
SIT, Ferfolja Marija, Miren, Miren 202, vlo-
žila 90.000 SIT, Šubic Marija, Miren, Mi-
ren 12, vsi vstopili 8. 10. 1996, vložila
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trampuž Mladenko, Solkan, Mizar-
ska 20, imenovan 8. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n;
3615 Proizvodnja žimnic; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji

pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenihih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-47165

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02280 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ZARJA, d.o.o., proizvodno
trgovsko podjetje, Gojače 5, Črniče, se-
dež:  Gojače  5,  Črniče,  pod  vložno  št.
1/01705/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme, sedeža in vstop novega
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5514886
Firma: PODGORNIK J&L, gradbeniš-

tvo in trgovina, d.o.o., Gojače, Črniče
Skrajšana firma: PODGORNIK J&L,

d.o.o., Gojače, Črniče
Sedež: Črniče, Gojače 5a
Osnovni kapital: 1,728.100 SIT
Ustanovitelja: Podgornik Lidija, Šempe-

ter pri Gorici, Vrtojbenska 33, vstopila 19.
1. 1991, in Podgornik Jožef, Šempeter pri
Gorici, Vrtojbenska c. 33, vstopil 28. 12.
1994, oba vložila 864.050 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-47167

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02285 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MOREX, uvoz-izvoz, d.o.o.,
sedež: Zatolmin 1c, Tolmin, pod vložno št.
1/03407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5463564
Firma:  V  &  N  MOREX,  uvoz-izvoz,

d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: V & N MOREX, d.o.o.,

Tolmin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Morato Vili in Morato Na-

taša, oba iz Tolmina, Brunov drevored 12,
vstopila 22. 7. 1994, oba vložila 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-47169

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02308 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOS, podjetje za trgo-
vino, transport, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Idrija, Kosovelova 33, sedež: Koso-
velova 33, Idrija, pod vložno št. 1/01586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5483492

Osnovni kapital: 1,528.925 SIT
Ustanovitelji: Mihelj Alojzija, Mihelj

Darko Jurij, Mihelj Matjaž in Mihelj Irena,
vsi iz Idrije, Kosovelova 33, vstopili 21. 12.
1990, vložili 382.231,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-47170

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02314 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa M.F.Co., inženiring, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Gradnikove brigade 6, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5762146
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavšič Franjo, Nova Go-

rica, Cankarjeva 44, vstopil 20. 5. 1993 in
Hrman Marjan, Varaždin, N. Tesla 4, vsto-
pil 15. 1. 1993, oba vložila 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Hrman Marjan, Varaždin, N. Tesla 4,
imenovan 15. 1. 1993.

Rg-47174

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02321 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  VAL-COM,  računalniški
inženiring in trgovina, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 9, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02167/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5434220
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Kompara Andrej, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 33, vstopil 12. 10.
1990, in Mavrič Dean, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 51, vstopil 1. 6. 1993, vložila
755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-47179

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00374 z dne 30. 10. 1996
pod št. vložka 1/03653/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5520797001
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽ-

BA SOČA, specializirana finančna orga-
nizacija za opravljanje depozitnih in kre-
ditnih poslov, EKSPOZITURA POSTOJ-
NA

Skrajšana firma: HKS SOČA – EKS-
POZITURA POSTOJNA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Postojna, Gregorčičev drevo-

red 7
Ustanovitelj: Hranilnokreditna služba

Soča, specializirana finančna organizacija
za opravljanje depozitnih in kreditnih po-
slov, Nova Gorica, Gradnikove brigade 53,
vstopila 26. 10. 1995, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sever
Andrej, Postojna, Jenkova 18, imenovan
26. 10. 1995, kot vodja zastopa podružnico
brez omejitev; Janežič Jožef, Nova Gorica,
XXX. divizije 9, imenovan 26. 10. 1995,
kot namestnik vodje zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 6522
Drugo kreditno posredništvo.
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Pravkar izšlo!

Dr. Anjuta Bubnov Škoberne

PRAVNI VIDIKI

SOCIALNE VARNOSTI

ZA BREZPOSELNE

Slovenska ustava nima določbe o splošni vrednoti človekovega do-
stojanstva, kar je njena bistvena pomanjkljivost, ugotavlja avtori-
ca dela, ki je v mnogočem oblikovalo bodoči slovenski zakon o za-

varovanju za brezposelnost. Prav varovanje človekovega dosto-
janstva, nadaljuje, mora biti namreč namen določanja pravic do
dajatev med brezposelnostjo. Socialno je lahko svoboden samo ti-
sti, ki si lahko zagotovi sredstva za življenje z delom, v obdobju, ko
je brezposeln, pa dajatve iz neodvisnega javnega sistema, ki ga or-

ganizira in nadzira ali izvaja država.

To je le ena med sklepnimi mislimi v knjigi, ki se vprašanja brez-
poselnosti loteva z vseh pravnih zornih kotov. Dr. Anjuta Bubnov
Škoberne posebno pozornost namenja tudi predstavitvi medna-

rodne ureditve, različnih tujih sistemov, v posebnih poglavjih pa so
primerjave med slovensko in nemško ureditvijo tega področja.

Knjiga ni namenjena le študentom pravnih fakultet, čeprav Slove-
nija z njo dobiva prvi učbenik o brezposelnosti, temveč tudi vsem
tistim, ki se poklicno ukvarjajo z zaposlovanjem in posledicami

brezposelnosti.

Cena: 5040 SIT (10426)
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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 razpi-
sne in ponudbene dokumentacije, navodilo o vsebini in obliki obrazcev ter

vzorci vseh obrazcev.

Za zakonom o graditvi objektov je v knjižici statut inženirske zbornice. Sledi-
jo 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 zem-
ljiščih (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 meto-
dologiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč, na-
vodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in oprem-

ljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in navodilo o
tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunal-

nih in drugih objektov in naprav.

Pred povzetkom členov o gradbeni pogodbi iz zakona o obligacijskih razmer-
jih s komentarjem je objavljen tudi zakon o lastninjenju nepremičnin v druž-

beni lastnini, ki je začel veljati zadnje dni julija 1997.

Cena: 3255 SIT (10428)


