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Sodni register

CELJE
Rg-100592

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01948 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  TIMITRANS,  prevozniško podjet-
je, d.o.o., Cesta na Brdo 13, Šentjur pri
Celju, sedež: Cesta na Brdo 13, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/04799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5733324
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čujež Miroslav, Šentjur pri

Celju, Cesta na Brdo 13, vstop 17. 6. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100598

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03663 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu
vpisa VEGRAD TRGOVINA, d.o.o., trgo-
vina na drobno in debelo, Velenje, Prešer-
nova 9a, sedež: Prešernova 9a, Velenje,
pod vložno št. 1/04916/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5690820
Firma: VEGRAD TRGOVINA, d.o.o.,

trgovina na drobno in debelo
Skrajšana  firma:  VEGRAD  TRGOVI-

NA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno industrijsko pod-

jetje VEGRAD, Velenje, Prešernova 9a, p.o.,
vstop 7. 9. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-100636

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02018 z dne 5. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SUPREM, podjetje za intelektualne
storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Penoje 10, Loče pri Poljčanah, sedež: Pe-
noje 10, Loče pri Poljčanah, pod vložno št.
1/02848/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5513120
Osnovni kapital: 1,818.000 SIT
Ustanovitelj: Železnikar Miroslav, Loče

pri Poljčanah, Penoje 10, vstop 18. 2. 1991,
vložek 1,818.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100658

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03911 z dne 11. 9. 1996 pri subjektu

vpisa PALADA, d.o.o., storitveno-trgovsko
podjetje, Slovenske Konjice, sedež: Šolska
24a,  Slovenske  Konjice,  pod  vložno  št.
1/05753/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo firme, sedeža in na-
slova ustanovitelja ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851548
Firma:  PALADA,  storitveno-trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PALADA, d.o.o.
Sedež: Slovenske Konjice, Bezina 6c
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelj: Iršič Karel, Slovenske Ko-

njice, Bezina 6c, vstop 21. 4. 1993, vložek
1,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0124 Reja perutni-
ne; 0125 Reja drugih živali; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0201 Gozdarstvo; 1421 Pridobivanje gramo-
za in peska; 1561 Mlinarstvo; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1588 Proizvodnja homoge-
niziranih živil in dietetične hrane; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo, 2852 Splošna mehanična dela; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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,
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, 5170
Druga trgovina na debelo, 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, 52481 Trgovina na drobno s

športno opremo, 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi,
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-100848

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03907 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa IRIDA COMMERCE, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Laško, Cesta na
Svetino  48,  sedež:  Cesta  na  Svetino  48,
Laško, pod vložno št. 1/04516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje ka-
pitala z novimi sredstvi ter spremembo firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5685117
Firma: IRIDA COMMERCE, medna-

rodno trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: IRIDA COMMERCE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zdolšek Irena, Laško, Ce-

sta na Svetino 48, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100862

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04160 z dne 18. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  SIGRA,  d.o.o.,  podjetje  za gradbe-
ništvo in trgovino, Gornja vas 77b, Pre-
bold, sedež: Gornja vas 77b, Prebold, pod
vložno št. 1/02197/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5615089
Firma: SIGRA, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SIGRA, d.o.o.
Sedež: Prebold, Sv. Lovrenc 8
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Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kupec Silvester, Prebold,

Gornja vas 77b, vstop 16. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0125 Reja drugih živali; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov, 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljal-
ci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo, 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, 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 pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov, 5116 Po-
sredništvo 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, 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 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina 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, maščo-
bami, 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 gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 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 ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo, 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki, 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili
in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi 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 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6023 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G 52.48 vse,
razen orožja in streliva.

Rg-101403

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02123 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GOZDIČ, d.o.o., proizvodnja in tr-
govina z lesom in divjačino, Slovenske Ko-
njice, sedež: Zgornja Pristava 17,  Sloven-
ske  Konjice,  pod  vložno  št. 1/03230/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-

večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in iz sredstev družbe, spremembo firme, druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, spremembo deležev, zastopnikov, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5548926
Firma: GOZDIČ, proizvodnja in trgo-

vina z lesom in divjačino, d.o.o.
Skrajšana firma: GOZDIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,535.176 SIT
Ustanovitelja: Planinc Boris, Slovenske

Konjice, Zgornja Pristava 17, vstop 28. 10.
1991, vložek 921.106 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Planinc Rozalija, Slovenske Ko-
njice, Zgornja Pristava 17, vstop 25. 5. 1994,
vložek 614.070 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Planinc Alojzija, Slovenske Konjice,
Zgornja Pristava 17, imenovana 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996: 0125
Reja drugih živali, 0150 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 2010 žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 5111 Posrednitšvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov, 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1331/91 z dne 3. 12. 1991.

Rg-101418

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00775 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa METALING, podjetje za proizvod-
njo, inženiring in trgovino, d.o.o., Radeče,
Krakovo 11, sedež: Krakovo 11, Radeče,
pod vložno št. 1/01314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in iz sredstev druž-
be, spremembo družbenikov zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki.

Matična št.: 5350018
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelja: Strašek Marjan, izstopil

18. 4. 1994; Robnik Jožica, Teharje, Bu-
kovžlak 58, vstop 19. 1. 1993, vložek 764.000
SIT, odgovornost; ne odgovarja; Uhan Mitja,
Radeče, Krakovo 11, vstop 25. 1. 1990, vlo-
žek 764.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
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njega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa, 2215 Drugo založniš-
tvo, 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge opre-
me za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 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 tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-

roke porabe; 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 računalni-
kih naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-101428

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02965 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KOTA PROJEKT, d.o.o., Celje, II.
Grupe odredov 17, Celje, sedež: II. Grupe
odredov 17, Celje, pod vložno št. 1/02348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, zastopnika, pri-
stopa družbenika, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5829233
Firma: KOTA PROJEKT, d.o.o.
Sedež: Velenje, Prešernova 8
Osnovni kapital: 1,673.114 SIT
Ustanovitelja: Šupek Srečko, Celje, II.

Grupe odredov 17, vstop 4. 9. 1990, vložek
836.557 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Po-
točnik Matjaž, Velenje, Jerihova 2, vstop 31.
5. 1994, vložek 836.557 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: proku-
rist Potočnik Matjaž, imenovan 31. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga

zaključna gradbena dela, 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, 5153 Trgovina na deblo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnič-
ni preizkusi in analize; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go 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.

Pri šifri 51.18 razen farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-101430

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01414 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa WERINOX STEC, podjetje za uvoz
in izvoz, jeklo, jeklene zlitine, kovine, ko-
vinske zlitine, trgovanje in inženiring,  Ul.
29.  novembra  31,  Celje, d.o.o.,  sedež:
Ulica  29.  novembra  31, Celje, pod vložno
št. 1/01145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža, družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnikov, deležev in dejavnosti ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5318769
Firma: WERINOX STEC, podjetje za

uvoz in izvoz, jeklo, jeklene zlitine, kovine
in kovinske zlitine, trgovanje in inženiring,
d.o.o.

Sedež: Celje, Delavska cesta 5
Osnovni kapital. 1,504.000 SIT
Ustanovitelja:  WERINOX  SPECIAL-

ROHR GMBH, izstop 5. 12. 1994; Cepuš
Zvonimir, Celje, Nušičeva 5, vstop 27. 12.
1989, vložek 752.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Novak Drago, Celje, Goriška 4,
vstop 6. 1. 1992, vložek 752.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Heinrich Rudolf, razrešen 5. 12. 1994;
prokurist Novak Drago, imenovan 5. 12.
1994.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4824 Št. 62 – 9. X. 1997

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko, 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno premo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-

koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Pri šifri 51.18 razen farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-101431

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00669 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Hmezad banka, d.d., Žalec, Hme-
ljarska 3, sedež: Hmeljarska 3, Žalec, pod
vložno št. 1/00547/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta z dne
27. 6. 1996 in sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5625424
S sklepom zbora banke z dne 27. 6. 1996

se osnovni kapital z vložki poveča za
938,000.000 SIT.

Rg-101437

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04071 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GABER, trgovsko, lesno-predeloval-
no in prevozniško podjetje, d.o.o., Okoni-
na 22, Ljubno ob Savinji, sedež: Okonina
22, Ljubno ob Savinji, pod vložno št.
1/01980/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5634644
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Govek Franc in Govek

Ivanka, oba Ljubno ob Savinji, Okonina 22,
vstopila 28. 5. 1990, vložila po 761.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-

nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Rg-101440

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03738 z dne 14. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  OVK,  podjetje  za  trgovino  d.o.o.,
Prožinska vas 15, Štore, sedež: Prožinska
vas  15,  Štore,  pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5602190
Firma:  OVK,  podjetje  za  trgovino,

d.o.o.
Skrajšana firma: OVK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,715.400 SIT
Ustanovitelj: Žulič Drago, Celje, Rojško-

va 36, vstop 21. 2. 1992, vložek 1,715.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996: 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
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi, 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom.

Rg-101452

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03248 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  TEHNOGAS,  servis  in  trgovina,
d.o.o., Celje, Dolarjeva 12, sedež: Dolarje-
va 12, Celje, pod vložno št. 1/03554/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5580072
Osnovni kapital: 1,555.200 SIT
Ustanoviteljica: Marič Vlasta, Celje, Do-

larjeva 12, vstop 28. 2. 1992, vložek
1,555.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101458

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03832 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa FINCOMMERCE, finančni inženi-
ring, d.o.o., Krekov trg 4, Celje, sedež: Kre-
kov trg 4, Celje, pod vložno št. 1/06248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, spremembo družbene
pogodbe z dne 12. 12. 1994 in spremembo
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5830010
Firma: FINcommerce, davčno, finanč-

no in račaunovodsko svetovanje, d.o.o., Ce-
lje

Skrajšana firma: FINcommerce, d.o.o.,
Celje

Sedež: Celje, Teharska 4
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 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 do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo, 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo, 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri dejavnosti 67.13  sa-
mo menjalnice in zastavljalnice; pri šifri de-
javnosti 74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-101462

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03461 z dne 18. 10. 1996 pri subjektu
vpisa 3-D STUDIO, računalniško podprto
oblikovanje in inženiring, d.o.o., Celje, Ve-
selova 14, sedež: Veselova 14, Celje, pod

vložno št. 1/02111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, družbenika, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5957974
Firma:  BARTEC,  d.o.o.,  storitvena

družba
Skrajšana firma: BARTEC, d.o.o.
Sedež: Laško, Trubarjevo nabrežje 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Broz Roman, izstopil 6. 9.

1994; Drnovšek Borut, Zagorje, Cesta 20.
julija 9, vstop 6. 9. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Broz
Roman, razrešen 6. 9. 1994; direktor Drnov-
šek Borut, imenovan 6. 9. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov, 7240 Dejavnosti, povezane s po-
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datkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Pri šifri dejavnosti 67.13 samo menjalni-
ce in zastavljalnice; pri šifri dejavnosti 74.12
razen revizijske dejavnosti.

Rg-101487

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02391 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GRADIA, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Celje, Valvazorjeva 56, sedež: Valvazorje-
va 56, Celje, pod vložno št. 1/04925/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5694205
Osnovni kapital: 4,975.520 SIT
Ustanovitelji: Balek Aleš, Celje, Podja-

vorškova 3, vstop 17. 11. 1992, vložek
1,741.432 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocijan Oskar, Celje, Meškova 2, vstop 17.
11. 1992, vložek 1,741.432 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jožef Repas, Žalec, Pon-
grac 114a, vstop 11. 5. 1994, vložek
1,492.656 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101491

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02214 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  GRLICA,  Elektroservis, d.o.o., Mo-
zirje, Hofbauverjeva 2, sedež: Hofbauver-
jeva 2, Mozirje, pod vložno št. 1/01660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in iz sredstev družbe, spremembo firme, druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, spremembo deležev, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5365619
Firma: GRLICA, Elektroservis, trgovi-

na, d.o.o., Mozirje, Hofbauverjeva 2
Osnovni kapital: 1,756.500 SIT
Ustanovitelji: Grlica Anton ml., Mozirje,

Hafbauverjeva 2, vstop 19. 2. 1990, vložek
1,217.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grlica Vojko, Mozirje, Ljubija 119, vstop 5.
5. 1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grlica Anton st., Mozirje, Hof-
bauverjeva 2, vstop 5. 5. 1994, vložek
239.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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 mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini 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 drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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 Tr-
govina 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 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226

Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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.; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G 51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 pa revizijskih dejavnosti.

Rg-101497

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03813 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa JA-MI, trgovina, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Goriška 59, Velenje,
pod vložno št. 1/01433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362849
Osnovni kapital: 2,253.344 SIT
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Ustanoviteljica: Pungartnik Tatjana, Ve-
lenje, V. Vlahoviča 59, vstop 26. 2. 1990,
vložek 2,253.344 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-101508

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04009 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa A IN A, kmetijsko podjetje, d.o.o.,
Laško, Jagoče 5, sedež: Jagoče 5, Laško,
pod vložno št. 1/01183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in iz sredstev druž-
be, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5677327
Firma: A IN A - VESENJAK, gradbeniš-

tvo, kmetijstvo, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: A IN A - VESENJAK,

d.o.o.
Sedež: Laško, Valvazorjev trg 6
Osnovni kapital: 1,565.800 SIT
Ustanovitelja: Vesenjak Andrej in Vese-

njak Andreja, oba Laško, Jagoče 5, vstopila
9. 1. 1990, vložila po 782.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo, 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Rg-101510

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04223 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GRAČNER, prevozništvo, trgovina,
uvoz-izvoz  in  storitve,  d.o.o., sedež:  Har-
je 3e,  Laško,  pod  vložno  št. 1/06053/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenika in spremembo de-
javnosti ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809223
Osnovni kapital: 1,776.026 SIT
Ustanoviteljica: Gračner Marija, Laško,

Harje 3e, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,776,026 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Rg-101516

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04260 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PROTEX, storitveno podjetje, d.o.o.,
Radeče, Titova 78, sedež: Titova 78, Rade-
če, pod vložno št. 1/04004/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo zastop-
nika, družbenika, firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688159
Firma: PROTEX, storitveno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: PROTEX, d.o.o.
Sedež: Celje, Cankarjeva 5
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Blaj Marjan, izstopil

29. 12. 1994; Aleš Pajestka, Kranj, Valjavče-

va ulica 6, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Blaj
Marjan, razrešen 29. 12. 1994; direktor Aleš
Pajestka, imenovan 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Ploj Bojan,
Celje, Stanetova ulica 17, imenovan 29. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 8 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje 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; 50101 Trgo-
vina 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z
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drugimi izdelki široke porabe; 5151Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;

7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.;

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri dejavnosti 52.488 ra-
zen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-101671

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00458 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  Gostinstvo  in  turizem, d.o.o., Celje,
sedež: Stanetova 20, Celje, pod vložno št.
1/00954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002915
Firma:  Merx  Gostinstvo  in  turizem,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 135,909.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, vstop 17. 11. 1995, vložek
13,591.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, vstop
17. 11. 1995, vložek 13,591.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, vstop 17. 11.
1995, vložek 27,702.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; delavci na podlagi interne raz-
delitve, vstopili 17. 11. 1995, vložili
26,661.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; delavci na podlagi notranjega odkupa,
vstopili 17. 11. 1995, vložili 11,606.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad za raz-
voj - za program notranjega odkupa, vstopili
17. 11. 1995, vložil 42,758.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Petek Dušanka,
Ravljen Jožica in Cugmas Velimir, vsi vsto-
pili 17. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi

vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki;5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00540/01211-1996/ASA s sklepom Srg
96/00458 z dne 10. 10.1996..

Rg-102842

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03463 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  TRIMEX,  mednarodna  trgovina,
d.o.o., Vojnik, Vinterjeva 1, sedež: Vinter-
jeva 1, Vojnik, pod vložno št. 1/04753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, zastopnikov, družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5679761
Firma:  NARAVNO  OKOLJE,  proiz-

vodnja in prodaja izdelkov za varovanje
okolja, d.o.o., Celje, Prvomajska 41

Skrajšana firma: NARAVNO OKOLJE,
d.o.o., Celje, Prvomajska 41

Sedež: Celje, Prvomajska 41
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelj: Rebevšek Tatjana, izstop 11.

1. 1995; Majcen Irena, izstop 11. 1. 1995;
Karlovćec Bojan, izstop 11. 1. 1995; Crnić
Jože, Celje, Prvomajska ulica 41, vstop 11.
1. 1995, vložek 1,620.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
bevšek Tatjana, razrešena 11. 1. 1995 kot
pomočnica direktorja; Majcen Irena, razre-
šena 11. 1. 1995 kot pomočnica direktorja;
direktor Karlovćec Bojan, razrešen 11. 1.
1995; direktor Crnić Jože, Celje, Prvomajska
ulica 41, imenovan 11. 1. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo, 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2751 Litje železa; 2754 Litje drugih neželez-
nih kovin; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
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Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5162
Trgovina 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; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.

Pri dejavnosti G 52.488 vse, razen orožja
in streliva; pri dejavnosti K 74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-102843

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04031 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa CAC, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Titova 3, Laško, sedež: Titova
3, Laško, pod vložno št. 1/01084/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, zastopni-
kov, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5319633
Firma:  T.F.T,  družba  za  proizvodnjo

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: T.F.T, d.o.o.
Sedež: Prebold, Dolenja vas 113
Osnovni kapital: 1,508.159 SIT
Ustanoviteljica. Pečnik Ludvik, izstop 20.

12. 1994; Kaučič Ivan, izstop 20. 12. 1994;
Podpečan Bogomir, izstop 20. 12. 1994; Ter-
pin Marija, Prebold, Dolenja vas 113, vstop
20. 12. 1994, vložek 1,508.159 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kaučič Ivan, razrešen 20. 12. 1994; di-
rektorica Terpin Marija, Prebold, Dolenja vas
113, imenovana 20. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Podpečan Bogo-
mir, razrešen 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 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; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-

lava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano 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; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
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drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti, 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovod-
ni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G 52.48 vse,
razen orožja in streliva; pri dejavnosti K
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti K 74.60 vse, razen poizvedovalne
dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-102844

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/04279 z dne 4. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  HIDROPAK,  trgovina,  storitve,
d.o.o., Celje, Šlandrov trg 3, sedež: Šlan-

drov trg 3, Celje, pod vložno št. 1/05014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, zastopnika, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5694221
Firma: HIDROPAK, trgovina, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: HIDROPAK, d.o.o.
Sedež: Celje, Trubarjeva ul. 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čurin Edvard, izstop 20.

6. 1994, Šalamun Danijela, Celje, Plečniko-
va ulica 17, vstop 20. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Čurin Edvard, razrešen 28. 12. 1994; di-
rektorica Šalamun Andreja, Celje, Plečniko-
va ulica 17, imenovana 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev._

Rg-102847

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00047 z dne 30. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/06532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930111
Firma:  RADOLES,  trgovina,  storitve,

predelava lesa, d.o.o.
Skrajšana firma: RADOLES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartno ob Paki, Skorno 29
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelja: Radoslovnik Branko, vlo-

žek 783.000 SIT in Radoslovnik Bernarda,
vložek 750.000 SIT, oba Šmartno ob Paki,
Skorno 29, vstopila 10. 1. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Radoslovnik Branko, Šmartno ob Paki,
Skorno 29, imenovan 10. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 02020 Gozdarske storitve;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 28520 Splošna mehanična
dela; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 51110 Posredništvo

pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni
tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-102849

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00192 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa AGONA, d.o.o., trgovina, inženiring,
svetovanje, sedež: Kosovelova 16, Celje,.
pod vložno št. 1/02502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 12. 1. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5468167
Sedež:  Šempeter  v  Savinjski  dolini,

Šempeter 173
Ustanovitelji: Gračnar Jožef, izstopil 4. 4.

1995; Gračnar Irma, Šempeter v Savinjski
dolini, Šempeter 137, vstop 20. 11. 1990;
vložek 626.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Gračnar Ivana, Šempeter v Savinjski
dolini, Šempeter 173, vstop 8. 6. 1995 vložek
325.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gračnar Matej, Šempeter v Savinjski dolini,
Šempeter 173, vstop 8. 6. 1995, vložek
325.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
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delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debelo z
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 debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010 Poslo-
vanje 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; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7482 Pakiranje.

Rg-102851

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00543 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SALON VITA, celovita nega telesa,
d.o.o., Polzela 81, Polzela, sedež:  Polzela
81,  Polzela,  pod  vložno  št. 1/02419/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455570
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kočevar Gedlička Stani-

slava, Žalec, Čopova ulica 2, vstop 21. 1.
1991, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: nega telesa v salonu
in na domu; ročna, strojna in podvodna ma-
saža; nega rok, nog in obraza; telesna vadba;
kozmetične, pedikerske in podobne storitve;
organiziranje in izvajanje športno rekreacij-
skih aktivnosti; svetovanje na področju pre-
hrane, rekreacije in preživljanja prostega ča-
sa; svetovanje, organiziranje in posredova-
nje pri najemanju zdraviliških zmogljivosti;
trgovina na debelo in drobno živilskih in ne-
živilskih proizvodov vseh trgovskih strok.

Rg-102854

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03137 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  IDA,  trgovsko  podjetje, d.o.o., Pa-
rižlje 25, Braslovče, sedež: Parižlje  25,
Braslovče,  pod  vložno  št. 1/01380/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža ter spremembo zastopnika in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5343399
Firma:   ČREMOŠNIK   &   OSTALI,

trgovina in storitve IDA, d.n.o.
Skrajšana firma: ČREMOŠNIK & osta-

li, IDA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Čremošnik Franc, izstopil
25. 5. 1994; Čremošnik Franc in Čremošnik
Mateja, oba Braslovče, Parižlje 25, vstopila
25. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čremošnik Franc, razrešen 25. 5. 1994;
družbenik Čremošnik Franc, Braslovče; Pa-
rižlje 25 imenovan 25. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev in posamično; družbenica
Čremošnik Mateja, Braslovče, Parižlje 25,
imenovana 25. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev in posamično.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednjih dejavnosti: gostinske storitve
prehrane in nastanitve; trgovinske storitve:
agencijske, posredniške, zastopniške storitve,
storitve ekonomske propagande, prirejanje
sejmov in razstav; prevozi blaga in potnikov
v domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi: žito in mlevski izdelki; povrtnina,
sadje in izdelki; meso, perutnina in izdelki;
ribe in izdelki; alkoholne in brezalkoholne
pijače; živila in gospodinjske potrebščine;
tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krz-
na, vrvarski izdelki, izdelki iz konoplje in
jute; obutev in potrebščine; gumijasti izdel-
ki, izdelki iz kavčuka in plastičnih mas; ko-
vinski in železarski izdelki; elektrotehnični
in elektronski aparati, radijski in TV spre-
jemniki, stroji, deli in potrebščine; elektro-
tehnični stroji, naprave, oprema in elektro-
tehnični material ter svetilna telesa; gradbe-
ni, sanitarni, instalacijski in ogrevalni mate-
rial; keramika, steklo in porcelan ter plastični
izdelki za gospodinjstvo in druge potrebe;
papir, šolski in pisarniški material, oprema in
potrebščine; tobačni izdelki, vžigalice in po-
trebščine; galanterija, bižuterija, bazarsko
blago in igrače; parfumerijsko in kozmetično
blago; kmetijski stroji in orodje, umetna gno-
jila, semena, sadilni material in sredstva za
zaščito rastlin in živine; živinska in druga
živalska krma; cvetice; stare stvari; gostin-
ske storitve prehrane in nastanitve; trgovin-
ske storitve: agencijske, posredniške, zastop-
niške storitve, storitve ekonomske propagan-
de, prirejanje sejmov in razstav; prevozi bla-
ga in potnikov v domačem in mednarodnem
cestnem prometu.

Rg-102857

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04250 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TRITON, export-import, inženiring
in kooperacija, d.o.o., Rogaška Slatina, Uli-
ca XIV.divizije 9, sedež: Ulica XIV. divizi-
je 9, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/01637/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in iz sredstev družbe, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783178
Osnovni kapital: 1,500.680,11 SIT
Ustanovitelj: Bertalanič Gorazd, Rogaška

Slatina, Ulica XIV. divizije 9, vstop 20. 2.
1990, vložek 1,500.680,11 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje re-
vij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
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 plastič-
nih mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov, 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 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 debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5512 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-

čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G 52.488
vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti K
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti K 74.14 vse, razen arbitraže in
posredovanja med managerji in delavci.

Rg-102861

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04476 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  ETS,  podjetje  za  opravljanje inte-
lektualnih storitev, d.o.o., Celje, Ljubljan-
ska 28a, sedež: Ljubljanska 28a, Celje, pod
vložno št. 1/01450/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5970148
Firma: ACO, gradbeni elementi, zasto-

panje, d.o.o.
Skrajšana firma: ACO, d.o.o.
Sedež: Šmarje pri Jelšah, Obrtniška uli-

ca 9
Osnovni kapital: 1,552.065 SIT
Ustanovitelj: Kuzman Sonja, izstopila 30.

12. 1994; ACO Severin Ahlmann Gmbh &
Co. KG, Rendsburg, Postfach 320, vstop 30.
12. 1994, vložek 1,552.065 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kuzman Sonja, razrešena 30. 12. 1994;
direktor Poturica Vilko, Maribor, Borova vas
21, imenovan 30. 12. 1994, zastopa družbo
omejeno, za vsak pravni posel v vrednosti
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nad 10.000 DEM tolarske protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije mora imeti
soglasje ustanovitelja; prokurist Tempelmann
Joachim, Budelsdorf, Lachenweg 9, imeno-
van 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil,
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov, 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo, 2663 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proiz-
vodnja 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.;
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 goril-
nikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo, 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;
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 obdela-
vo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične 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 spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 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.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela,
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli

in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano 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 kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
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zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G 52.488
vse, razen orožja in streliva.

Rg-102863

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04182 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa CMS, trgovina, zastopanje in stori-
tve, d.o.o., Rogatec, sedež: Rogatec 155,
Rogatec, pod vložno št. 1/04251/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5881404
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Emil Ivan, Roga-

tec, Rogatec 155, vstop 26. 3. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kranjc Ernest, Rogatec, Rogatec 228, vstop

26. 3. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kranjc Emil Ivan, razrešen 27. 12. 1994;
Kranjc Ernest, razrešen kot namestnik direk-
torja in ponovno imenovan za direktorja 27.
12. 1994, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa, 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin, 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-102864

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04076 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa FIJA, podjetje za proizvodnjo, stori-
tve in trgovino, d.o.o., Luče 67, Luče, se-
dež: Luče 67, Luče, pod vložno št.
1/05226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5735041
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Breznik Matjaž, Luče, Luče

67, vstop 11. 12. 1992, vložek 1,513.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov, 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač, 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 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, 5139 Nespe-
cializirana 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 debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 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); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
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; 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.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti, 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti,
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-102865

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04646 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa 5-TRADE, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Gotovlje 59,
Žalec, sedež: Gotovlje 59, Žalec, pod vlož-
no št. 1/04310/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, povečanje ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5667232
Osnovni kapital: 1,715.430 SIT
Ustanovitelji: Parič Emir, izstopil 6. 5.

1994; Petrovski Mladen, Žalec, Gotovlje 59,
vstop 5. 4. 1992, vložek 518.559 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dolar Marko, Žalec,
Gotovlje 66b, vstop 5. 4. 1993, vložek
518.559 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vovk Gregor, Petrovče, Dobriša vas 53c, vs-
top 5. 4. 1993, vložek 518.559 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Petrovski Sabina, Žalec,
Gotovlje 59, vstop 6. 5. 1994, vložek 159.753
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenin in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig, 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 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 nespecia-
liziranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnim in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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.; 6022 Storitve taksistov; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti, 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G 52.488 vse, razen orožja
in streliva.

Rg-102867

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04070 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  GOŠA,  lesno  proizvodno-trgovsko
podjetje,  d.o.o.,  Podvin,  Polzela,  sedež:
Podvin,  Polzela,  pod  vložno  št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in dejavnosti ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5485967
Firma:  GOŠA,  lesno  proizvodno  -

trgovsko podjetje, d.o.o., Luče
Skrajšana firma: GOŠA, d.o.o., Luče
Sedež: Luče, Strmec 29
Osnovni kapital: 2,280.688 SIT
Ustanovitelj: Prepadnik Rajko, Mozirje,

Na Gradišču 21, vstop 25. 3. 1991, vložek
2,280.688 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4010 Oskrba z
elektriko; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5540 Točenje pijač in napitkov, 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-102868

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04085 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SAŠA, trgovsko, lesno-predelovalno
in prevozniško podjetje, d.o.o., Nizka 26,
Rečica ob Savinji, sedež: Nizka 26, Rečica
ob Savinji, pod vložno št. 1/02004/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta družbe z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala družbe z
novimi vložki in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5401291
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanoviteljica: Pfeifer Breda, Rečica ob

Savinji, Nizka 26, vstop 10. 8. 1990, vložek
1,622.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati, 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Rg-102870

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00321 z dne 1. 10. 1996 pod št.vložka
1/06519/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev družbe z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943876
Firma: PAKA SPED, družba za oprav-

ljanje transportnih, špedicijskih in trgov-
skih storitev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Velenje, Cesta III/25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hiršelj Marjan, Velenje, Ce-

sta III/25, vstop 2. 4. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Hiršelj Marjan, imenovan 2. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo 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; 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; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij, 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
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kov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Pri dejavnosti G 52.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-102872

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00737 z dne 3. 10. 1996 pod št. vložka
1/06521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos z Okrožnega sodišča Maribor,
spremembo sedeža družbe in spremembo
družbene pogodbe z dne 14. 8.1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5529042
Firma: HOLZL, trgovsko in posredni-

ško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HOLZL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Lava 3
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT

Rg-102873
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/03615 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu
vpisa W.G.M., trgovina, proizvodnja, logi-
stika, inženiring, d.o.o., Grobelno, Završe
16, sedež: Završe 16, Grobelno, pod vložno
št. 1/04843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev pogodbe z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbeni-
kov, deležev, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5764394
Firma: W.G.M., trgovina, proizvodnja,

logistika, inženiring, d.o.o., Grobelno
Skrajšana firma: W.G.M., d.o.o., Gro-

belno
Osnovni kapital: 5,744.152 SIT
Ustanovitelji; Kos Mitja, Žalec, Kidriče-

va 3, vstop 1. 6. 1992, vložek 908.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kos Radivoj, Ža-
lec, Kidričeva 3, vstop 20. 9. 1994, vložek
135.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos
Vera, Žalec, Kidričeva 3, vstop
20. 9. 1994, vložek 720.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kos Gregor, Žalec, Ki-
dričeva 3, vstop 20. 9. 1994, vložek 685.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kos Radivoj, Žalec, Kidričeva 3, imeno-
van 20. 9. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1596
Proizvodnja piva; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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, 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; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina

na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko, 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami, 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom, 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda, 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G 52.48 vse,
razen orožja in streliva.

Rg-102877

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03938 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MIGRED, podjetje za projektiranje,
izdelavo  in  rekonstrukcije, d.o.o., Sloven-
ske Konjice, sedež: Škalce 111, Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/02289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki, spremembo družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5443679
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Grujič Dušan, Slovenske

Konjice, Škalce 111, vstop 22. 11. 1990, vlo-
žek 1,128.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
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varja; Bekš Tomaž, Slovenske Konjice, Beet-
hovnova 14, vstop 11. 10. 1994, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-102879

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01080 z dne 20. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ŠIVA, podjetje za trgovino in  zasto-
panje,  d.o.o.,  Griže,  sedež:  Migojnice
122,  Griže,  pod  vložno  št. 1/05649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5772460
Firma:   ŠIVA,   storitveno   podjetje,

d.o.o., Griže
Skrajšana firma: ŠIVA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,628.308,50 SIT
Ustanoviteljica: Šon Dragica, Griže, Mi-

gojnice 122, vstop 6. 4. 1993, vložek
1,628.308,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 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;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter

sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne
filamentne preje; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1910 Strojenje in dodelava us-
nja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 755/93 z dne 14. 6. 1993.

Pri šifri K 74.12 razen revizijskih dejav-
nosti.

Rg-102882

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04302 z dne 28. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOČEP, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Škofja vas, sedež: Zado-
brova 87a, Škofja vas, pod vložno št.
1/04392/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5869021
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čepin Janko, Škofja vas, Za-

dobrova 87a, vstop 4. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1095/92 z dne 13. 7. 1992.

Rg-102884

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04452 z dne 29. 11. 1996 pri subjektu
vpisa PROFIL, d.o.o., podjetje za urbani-
zem, projektiranje, inženiring in ekono-
miko, Velenje, sedež: Kavče 67, Velenje,
pod vložno št. 1/05222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5720044
Firma: PROFIL, podjetje za urbanizem,

projektiranje, inženiring in ekonomiko,
d.o.o.

Skrajšana firma: PROFIL, d.o.o.
Sedež: Velenje, Trg mladosti 6
Osnovni kapital: 1,629.697 SIT
Ustanovitelji: Toff Tatjana, izstopila

12. 12. 1994; Kunst Matija, Velenje, Kavče
67, vstop 13. 2. 1993, vložek 351.327 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Poličar Janez,
Slovenske Konjice, Cesta na goro 9b, vstop
13. 2. 1993, vložek 232.376 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kočar Frančiška, Vele-
nje, Šercerjeva 7, vstop 13. 2. 1993, vložek
1,045.994 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 330/93 z dne 2. 3. 1993.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Rg-102885

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04304 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa VIVEX, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Zreče, sedež: Cesta na Roglo
11g, Zreče, pod vložno št. 1/04436/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5657962
Osnovni kapital: 1,617.000 SIT
Ustanovitelji: Varga Zoltan, Zreče, Cesta

na Roglo 11g, vstop 7. 4. 1992, vložek
482.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čanžek Olga, Zreče, Cesta na Roglo 11g,
vstop 28. 12. 1994, vložek 1,119.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Varga Endre, Ce-
lje, Pod kostanji 2, vstop 28. 12. 1994, vlo-
žek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Varga Zoltan, Zreče, Cesta na Roglo 11g,
imenovan 7. 4. 1992, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Čanžek Olga, Zreče,
Cesta na Roglo 11g, imenovana 7. 7. 1992;
zastopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja; direktor Varga Endre, Celje, Pod
kostanji 2, imenovan 7. 7. 1992, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
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strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki, 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki, 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in na- pravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki, 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina 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 stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov, 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1225/92 z dne 27. 8. 1992.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri dejavnosti 52.488 ra-
zen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-102886

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04252 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa FIPSTRO, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Gubčeva 2, Rogaška Slati-
na, sedež: Gubčeva 2, Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05195/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5970113
Osnovni kapital:1,695.000 SIT
Ustanovitelja: Fuhrer Boris in Fuhrer

Marjana, oba Rogaška Slatina, Gubčeva 8,
vstopila 14. 9. 1992, vložila po 847.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fuhrer
Marjana, Rogaška Slatina, Gubčeva 8, razre-
šena kot pomočnica direktorja in ponovno
imenovana 29. 12. 1994 za direktorico, ki za
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 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 ogreva-
nje; 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 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 materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev,
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecialziranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-

vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-102890

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04336 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  TEKOPLAST,  trgovina, proizvod-
nja, marketing, d.o.o., Podplat, Spodnji
Gabernik  17,  sedež:  Spodnji Gabernik
17,  Podplat,  pod  vložno  št. 1/01428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362512
Osnovni kapital: 2,746.000 SIT
Ustanoviteljica: Rebov Danica, Podplat,

Spodnji Gabernik 17, vstop 8. 1. 1989, vlo-
žek 2,746.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil, 1822
Proizvodnja 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; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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 plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega 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; 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.;
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3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-102894

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04084 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa WAAL, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Žalec, sedež: Lož-

nica 26e, Žalec, pod vložno št. 1/05035/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5702224
Osnovni kapital: 1,501.418,10 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Albina, Žalec,

Ložnica 26e, vstop 7. 4. 1992, vložek
750.709,05 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gomizelj Walter, Opicina - Italija, Fernetti 3,
vstop 7. 4. 1992, vložek 750.709,05 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-102895

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04501 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AVTO LIPNIK, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Velenje, Škale 66d, se-
dež: Velenje, Škale 66d, Velenje, pod vlož-
no št. 1/05859/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo družbeni-
kov, zastopnikov, firme, sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5866553
Firma:  BEJA  TRANS,  prevozi,  trgo-

vina, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BEJA TRANS, d.o.o.
Sedež: Šoštanj, Gaberke 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lipnik Damjan, izstopil 23.

8. 1994; Beg Franc, Šoštanj, Gaberke št. 62,
vstop 23. 8. 1994, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Javornik Alojz, Šo-
štanj, Gaberke št. 1, vstop 23. 8. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Lipnik Damjan, razrešen 1. 9. 1994; di-
rektor Beg Franc, Šoštanj, Gaberke št. 62,
imenovan 1. 9. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
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rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1013/93 z dne 8. 9. 1993.

Rg-102900

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02263 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa PI-BIP MOUSE, avto šola in stori-
tve, d.o.o., Šentjur, Valentina Orožna 4,.
sedež: Valentina Orožna 4, Šentjur, pod
vložno št. 1/04598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme, sedeža, deležev in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5676576
Firma: PI-BIP MOUSE, avto šola in sto-

ritve, d.o.o., Šentjur, Prešernova ulica 23
Skrajšana   firma:   PI-BIP   MOUSE,

d.o.o., Šentjur, Prešernova ulica 23
Sedež: Šentjur, Prešernova ulica 23
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelja: Belej Robert, Šentjur, Pre-

šernova ulica 23, vstop 16. 7. 1992, vložek
254.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vo-
ga Janez, Dramlje, Dramlje 16, vstop
16. 7. 1992, vložek 1,281.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Voga
Janez, razrešen kot pomočnik direktorja in
ponovno imenovan za direktorja 9. 5. 1994,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102901

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02201 z dne 20. 11. 1996 pri subjektu
vpisa 2 KRM, trgovina, proizvodnja, stori-
tve, d.o.o., Šešče 8, Prebold, sedež:  Šešče
8,  Prebold,  pod  vložno  št. 1/02159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremembo
firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5851807
Firma: 2 KRM-KLENOVŠEK IN KO-

VAČ,  trgovina,  proizvodnja,  storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: 2 KRM-KLENOVŠEK
IN KOVAČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Klenovšek Milan, Prebold,
Šešče 8, izstop iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 18.
5.1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kovač Robert, Prebold, Šešče 15,
izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 18. 5.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klenovšek Milan, Prebold, Šešče 8, raz-
rešen 18. 5. 1994 in ponovno imenovan za
družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Kovač Robert, Prebold, Šešče 15,
razrešen 18. 5. 1994 in ponovno imenovan
za družbenika, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-102902

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02110 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa CURIOUS, turistično, gostinsko in

prometno podjetje, d.o.o., Križevec 44a,
Stranice, sedež: Križevec 44a, Stranice, pod
vložno št. 1/01605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo zastopni-
ka ter spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5370833
Osnovni kapital: 2,162.000 SIT
Ustanovitelji: Fijavž Viktor - Emil, vsto-

pil 30. 1. 1990, vložil 1,730.000 SIT; Fijavž
Marija in Fijavž Metka, vstopili 1. 6. 1993,
vložili po 216.000 SIT, vsi Stranice, Križe-
vec 44a, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Fijavž Marija, razrešena 25. 4. 1994
kot namestnica direktorja in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-102903

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02347 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa DILING, podjetje za inženiring in
servisno dejavnost, d.o.o., Titovo Velenje,
Stanetova ul. 9, sedež: Stanetova ulica 9,
Titovo Velenje, pod vložno št. 1/01387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
deležev in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5342864
Firma: DILING, podjetje za inženiring

in servisno dejavnost, d.o.o., Velenje, Sta-
netova 9

Skrajšana firma: DILING, d.o.o., Ve-
lenje, Stanetova 9

Sedež: Velenje, Stanetova 9
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Šalamon Ivan, izstopil

23. 11. 1994; Šalamon Rado, Velenje, Stane-
tova 9, vstop 10. 1. 1990, vložek 1,552.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje 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; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5261 Trgovina na drobno po pošti, 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
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 dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-102908

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03189 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa IRMAN, podjetje za trgovino v zu-
nanjem in notranjem prometu, d.o.o., Šo-
štanj, Trg bratov Mravljak 8, sedež: Trg
bratov Mravljak 8, Šoštanj, pod vložno št.
1/03344/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5561183
Osnovni kapital: 1,765.987 SIT
Ustanovitelja: Irman Ivanka in Irman Mi-

ran, oba Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
11, vstopila 10. 12. 1991, vložila po
882.993,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-102909

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 95/00293 z dne 20. 11. 1996 pri subjektu
vpisa VODSVET, vodenje in svetovanje v
finančno računovodski stroki, d.o.o., Slo-
venske Konjice, Vinogradna ul. 38, sedež:
Vinogradna ul. 38, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/01325/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme, sedeža, družbenikov, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5343445
Firma: SIGA-2, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Kajuhova 6, Slovenske Konjice
Skrajšana firma: SIGA-2, d.o.o., Sloven-

ske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Kajuhova 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
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Ustanovitelj: Nagode Simona, izstopila
30. 12. 1994; Nagode Marijan, izstopil
30. 12. 1994; Nagode Erna izstopila 30. 12.
1994; Žigmund Stjepan, Varaždin, Milkovi-
ćeva 3, vstop 30. 12. 1994, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Nagode Marijan, razrešen 30. 12. 1994;
direktorica Nagode Erna, razrešena 30. 12.
1994; direktor Jančič Ervin, Slovenske Ko-
njice, Kajuhova 3, imenovan 30. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5124 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-

lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5153 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 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 koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim mate-
rialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no 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 drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki, 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost 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 promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij, 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri 51.18 razen farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-102911

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02316 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  NEJC,  posredniško-trgovsko,  pro-
izvodno-storitveno podjetje, d.o.o., Med-
log 22, Celje, sedež: Medlog 22, Celje, pod
vložno št. 1/04484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža ter družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5655358
Firma:  NEJC,  posredništvo,  trgovina,

proizvodnja, storitve, d.o.o., Štekličeva 5,
Celje

Skrajšana firma: NEJC, d.o.o., Štekličeva
5, Celje

Sedež: Celje, Štekličeva 5
Osnovni kapital: 1,958.000 SIT
Ustanovitelj: Podbregar Iztok, izstopil

14. 7. 1994; Podbregar Milan, Celje, Ul.
frankolovskih žrtev 17b, vstop 14. 7. 1994,
vložek 1,958.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Podbregar Iztok, razrešen 14. 7. 1994;
direktor Podbregar Milan, Celje, Ul. franko-
lovskih žrtev 17b, imenovan 14. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102915

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03136 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa EMTEKS, proizvodnja komponent
za avtomobilsko in ostalo industrijo, d.o.o.,
Žalec, Ložnica, sedež: Ložnica, Žalec, pod
vložno št. 1/02250/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5432316
Firma: EMTEKS, proizvodnja kompo-

nent za avtomobilsko in ostalo industrijo,
d.o.o.

Skrajšana firma: EMTEKS, d.o.o.
Sedež: Žalec, Ložnica 53a
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LJUBLJANA

Rg-27870

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02128 z dne 12. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26406/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898943
Firma: ADR, d.o.o., trgovina in storitve
Skrajšana firma: ADR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tugomerjeva 31
Osnovni kapital: 1,889.505,40 SIT
Ustanovitelja: Gostič Igor, Ljubljana,

Tugomerjeva 31 in Kolar Alenka, Ljublja-
na, Tugomerjeva 18, oba vstopila 3. 4. 1995,
vložila po 944.752,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gostič Igor, Ljubljana, Tugomerjeva
31, imenovan 3. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovi-
na 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, 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 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 9000
Storitve javne higiene; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-28142

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02989 z dne 24. 8. 1995 pri

subjektu vpisa GORBI, podjetje za stori-
tve in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Smrtnikova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/17253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev, naslova, os-
novnega kapitala in spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5605873
Firma: GORBIS, podjetje za storitve

in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Smrtni-
kova 4

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

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorše Biljana, Ljublja-

na, Smrtnikova 4, vstopila 25. 3. 1992, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: po-
slovne storitve in poslovni inženiring; fi-
nančni inženiring, finančno in borzno po-
sredovanje; agencijske, posredniške ter dru-
ge storitve na domačem in tujem trgu; sve-
tovanje pri gospodarskih poslih; projektno
delo na področju ekoloških znanosti; orga-
niziranje določenih oblik izobraževanja in
rekreacije; trgovina na debelo z neživilski-
mi proizvodi; uvoz in izvoz neživilskih iz-
delkov, posli posredovanja; zastopanje tujih
podjetij; opravljanje agencijskih in drugih
storitev; vodenje podjetij v krizi; promet z
nepremičninami; menjalniški posli.

Rg-28181

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10107 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VIZI-A, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Cerknica, sedež:
Kebetova 17, Cerknica, pod vložno št.
1/11586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Osnovni kapital: 1,557.768 SIT
Ustanovitelji: Simičak Karlo, Cerknica,

Kebetova 17, vložil 1,038.512 SIT, Furlan
Valentina, Cerknica, Šercerjeva 3, vložila
519.256 SIT, ob vstopila 10. 1. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Šestanovič Sonja,
izstopila 18. 5. 1994.

Spremeni se dejavnost družbe, ki odslej
spremenjena glasi: trgovina na veliko in ma-
lo v notranjem in zunanjem prometu z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi po nomen-
klaturi vseh trgovinskih strok; uvoz in iz-
voz; prodaja blaga zunaj prodajaln, konsig-
nacijska prodaja, trgovina v tranzitu,
kataloška prodaja; storitve v blagovnem pro-
metu, agencijski, posredniški, zastopniški,
komisijski, franšizing, leasing, špediterski,
menjalniški posli; računovodske, finančne
in administrativne storitve, ekonomsko sve-
tovanje; založniška in časopisno založniška
dejavnost, grafična, tiskarska dejavnost, fo-
tokopiranje; reklamni inženiring in storitve
v reklami ter ekonomska propaganda; go-
stinske storitve; organizacija, vzdrževanje
in prenova stanovanj in stanovanjskih hiš
ter ostalih površin; zaključna dela v gradbe-
ništvu, instalacijska dela, montaža varnost-
nih naprav, hidro gradnje, visoke in nizke
gradnje; gospodarjenje z vodnogospodarski-
mi objekti in napravami v splošni rabi, ko-

munalna dejavnost vseh vrst; posredovanje
in organiziranje inštrukcij in tečajev; preva-
janje strokovnih in literarnih tekstov; antik-
variat (odkup in prodaja učbenikov, stro-
kovnih in drugih literatur, knjižničarstvo);
poučevanje in izobraževanje; turistične
agencije; posredovanje turističnih aranžma-
jev in turističnih informacij; zavarovalniško
posredovanje; servisna dejavnost in mon-
tažna dejavnost vseh vrst; prevozi oseb in
blaga v cestnem prometu; izposoja prevoz-
nih in transportnih sredstev; izposoja opre-
me in strojev; usluge predvajanja filmov
(kinematografija); proizvodnja iz lesa, ko-
vin, nekovin, plastike, tekstila, usnja, papir-
ja, živil in drugih materialov; organiziranje
in zbiranje gozdnih oziroma gozdarskih pro-
izvodov, mednarodna špedicija.

Rg-30054

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15415 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa INNOM, podjetje za mar-
keting, organizacijo, inžiniring in trgo-
vino, d.o.o., Obirska 9, Ljubljana, sedež:
Obirska  9,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16931/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854512
Firma: INNOM, podjetje za marketing,

organizacijo, inženiring in trgovino,
d.o.o., Dunajska 53, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 53
Osnovni kapital: 1,517.360 SIT
Ustanovitelja: Lap Martin, izstopil 24.

11. 1994; Opeka Andrej, Ljubljana, Hranil-
niška 9, vstopil 24. 11. 1994, vložil
1,517.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lap
Martin, razrešen 24. 11. 1994; direktor Ope-
ka Andrej, Ljubljana, Hranilniška 9, imeno-
van 24. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0124 Reja drugih živali; 0130 Po-
ljedelstvo, povezano z živinorejo - mešano
kmetijstvo; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja
surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvod-
nja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4844 Št. 62 – 9. X. 1997

piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 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;
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; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravne-
ga stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3350 Proizvodnja ur; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-

nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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); 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
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ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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;
6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7411 Pravno svetovanje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8010 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko
izobraževanje; 8021 Srednješolsko splošno
izobraževanje; 8022 Srednješolsko tehniško
in poklicno izobraževanje; 8023 Vzgoja in
izobraževanje v dijaških domovih; 8030 Vi-
sokošolsko izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9000 Storitve javne higiene; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9120
Dejavnost sindikatov; 9131 Dejavnost ver-
skih organizacij; 9132 Dejavnost političnih
organizacij; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kul-

turne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-30694

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04542 z dne 7. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26952/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5915520
Firma:  BAY  2,  d.o.o.,  tehnika  in

hidravlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trbovlje, Opekarna 22
Osnovni kapital: 1,784.255 SIT
Ustanovitelji: Predrag Janošević-Ja-

nosch, Messkirch, Grabenstr. 4, vložil
1,450.890 SIT; Topole Roman, Trbovlje,
Ojstro 2a, vložil 123.585 SIT; Skrinjar
Majda, Trbovlje, Novi dom 15, vložila
60.780 SIT; Kovačič Jože, Trbovlje,
Ostenk 29, vložil 88.625 SIT; Stradar Aleš,
Trbovlje, Opekarna 2a, vložil 60.375 SIT,
vsi vstopili 18. 10. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Predrag Janošević-Janosch, Messkirch,
Grabenstr. 4, imenovan 18. 10. 1995. Za
sklepanje pogodb nad vrednostjo 10.000
DEM je potrebno, da posel odobri in podpi-
še poleg direktorja še eden od članov nad-
zornega sveta; prokurist Topole Roman, Tr-
bovlje, Ojstro 2a, imenovan 18. 10. 1995.

Člani nadzornega sveta: Predrag Janoše-
vić-Janosch, Topole Roman, Skrinjar Maj-
da, vsi vstopili 18. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije.

Rg-31362

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15971 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HOSTA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Škofljica, Tonijeva 1, sedež:
Tonijeva  1,  Škofljica,  pod  vložno  št.
1/13994/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5552150
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanoviteljica: Hosta Bernardka Mari-

ja, Škofljica, Tonijeva 1, vstopila 25. 11.
1991, vložila 1,630.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 295 Proizvodnja drugih stro-
jev za posebne namene; 297 Proizvodnja
gospodinjskih aparatov in naprav; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-32585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17362 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DAMIZ, d.o.o., podjetje za
trgovino in preskrbo, Ig 200b, sedež: Ig
200b,  Ig  pri  Ljubljani,  pod  vložno  št.
1/12878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka, spremembo ustanoviteljev in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5506913
Osnovni kapital: 1,710.000 SIT
Ustanovitelji: Stonič David, Vrhnika,

Poštna ulica 3a, vložil 940.000 SIT; Stonič
Vjekoslav, Ig, Ig 350, vložil 342.800 SIT;
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Stonič Maja, Vrhnika, Poštna ulica 3a, vlo-
žila 256.500 SIT; Stonič Denis, Ig, Ig 350,
vložil 85.500 SIT, vsi vstopili 14. 5. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo; Kmetič Mar-
ta, Litija, Ulica solidarnosti 3, vstopila 20.
12. 1994, vložila 85.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stonič Maja, Vrhnika, Poštna uli-
ca 3a, imenovana 20. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; Stonič David, razrešen
20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4531 Električne inštalacije; 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; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-33100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00332 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BOJIN, trgovina, uvoz in
izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Viška 49c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04076/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5325404
Ustanovitelja: Stojić Slavko, vstopil 22.

9. 1993, vložil 300.000 SIT, Zarić Aleksa,
vstopil 21. 1. 1996, vložil 1,200.000 SIT,
oba Ljubljana, Viška 49c, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Stojić
Slavko, Ljubljana, Viška 49c, razrešen 21.
1. 1996 in ponovno imenovan kot prokurist;
Zarić Aleksa, Ljubljana, Viška 49c, razre-
šen 21. 1. 1996 in ponovno imenovan kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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; 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; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-33643

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11532 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EM-EN, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Levičnikova 6a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18453/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5637210
Osnovni kapital: 1,591.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorenc Nada, Ljublja-

na, Levičnikova 6a, vstopila 1. 4. 1992, vlo-
žila 1,591.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-34214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05770 z dne 4. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27213/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926203
Firma: Brigitte Huber & Co, marketing

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: Brigitte Huber & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slomškova 33
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Huber Brigitte in Huber

Hubert, oba Esting, Sonnenstrasse 16, vsto-
pila 6. 12. 1995, vložila po 25.000 SIT,

odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Huber Brigitte in zastopnik Huber
Hubert, oba Esting, Sonnenstrasse 16, ime-
novana 6. 12. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 511
Posredništvo; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

                            Rg-34716

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18900 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ŽAREK, trgovina na veli-
ko, proizvodnja, ekonomska propaganda,
d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana, sedež:
Prušnikova 95, Ljubljana, pod vložno št.
1/04547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, nazi-
va zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5326109
Osnovni kapital: 1,576.387 SIT
Ustanovitelj: Polanc Jožef, Ljubljana,

Ulica Ane Ziherlove 6, vstopila 15. 1. 1990,
vložila 1,576.387 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
lanc Jožef, razrešen 30. 12. 1994 in ponov-
no imenovan kot direktor, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 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; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
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ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki.

                            Rg-34725

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03488 z dne 18. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27297/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5909210
Firma: DULAR & ANNA, gostinstvo in

trgovina, d.n.o., Ul. Gradnikove brigade
10, Ljubljana

Skrajšana  firma:  DULAR  &  ANNA,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. Gradnikove bri-
gade 10

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dular Branka in Dular

Anna, obe Lukovica pri Brezovici, Pod gra-
dom 13, vstopili 17. 2. 1996, vložili po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dullar Branka, Lukovica pri Bre-
zovici, Pod gradom 13, imenovana 17. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov.

                            Rg-34975

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10292 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  GRAD  INŽENIRING,
gradbeni inženiring, gradbene storitve,
zastopanje, sodno cenilstvo ter zunanja
trgovina, d.o.o., sedež: Vodnikova 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti in vpis skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5334624
Firma: GRAD INŽENIRING, gradbe-

ni inženiring, gradbene storitve, zastopa-
nje, sodno cenilstvo ter zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 8

Skrajšana firma: GRAD INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 8

Osnovni kapital: 1,601.000 SIT.
Ustanovitelji: Fincinger Aleksandra,

vstopila 5. 5. 1994, vložila 79.000 SIT in
Fincinger Zorislava, vstopila 10. 1. 1990,
vložila 761.000 SIT, obe iz Kamnika, Pod-
gorje 46, odgovornost: ne odgovarjata; Veš-
ligaj Marjan, Ljubljana, Smrekarjeva 38,
vstopil 10. 1. 1990, vložil 761.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: in-
ženiring; visoke gradnje; nizke gradnje;
vzdrževanje, rekonstrukcije; inštalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu; zaključ-
na in obrtna dela v gradbeništvu; storitve,
količine; odvetniške storitve in druge sto-
ritve sodnih izvedencev vseh strok; po-
sredništvo in komisijski posli na področju
prometa blaga; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; trgovanje, trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi na domačem trgu in s tujino in trgo-
vinske storitve; neomenjene storitve in za-
stopanja; finančne storitve; gostinstvo in
turizem, nočitve in nastanitve (okrepče-
valnice, buffeti, nočni lokali, disco); lov-
ski turizem; davčna svetovanja; projekti-
ranje vseh vrst gradbenih objektov; raču-
nalniške storitve in svetovanja; organiza-
cija in izvedba strokovnih seminarjev,
predavanj; ambulantna prodaja in prodaja
na stojnicah; kozmetična dejavnost, fri-
zerstvo, fitness, savna; posredovanje pri
prometu nepremičnin; predelava in proda-
ja zdravilnih zelišč in čajev ter vrtnin in
sadja; trgovanje z avtomobili na domačem
trgu in s tujino; trgovanje z avto deli (sta-
ri, novi) in avtokozmetiko na domačem
trgu in s tujino; trgovanje z nafto in naft-
nimi derivati na domačem trgu in s tujino;
avto-šola; prevoz potnikov v cestnem, že-
lezniškem, rečnem in morskem prometu;
igre na srečo in z igralnimi avtomati.

                            Rg-36599

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17365 z dne 26. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ARF, atelje risanega filma,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratovševa plo-
ščad  27,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12857/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504392
Osnovni kapital: 1,508.100 SIT
Ustanovitelji: Barišič Zdravko, Ljublja-

na, Glavarjeva ul. 47, Jurc Bojan, Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 27 in Steinbacher
Konrad, Izola, Na Griču 14, vsi vstopili 24.
6. 1991, vložili po 502.700 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jurc
Bojan, Ljubljana, Bratovševa ploščad 27,
razrešen dne 23. 12. 1994 in ponovno ime-
novan kot družbenik; Steinbacher Konrad,
Izola, Na Griču 14, razrešen dne 23. 12.
1994 in ponovno imenovan kot družbenik.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7730 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

                            Rg-36620

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17864 z dne 26. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa BUMI, d.o.o., Podjetje za tuja za-
stopstva, zunanjo in notranjo trgovino,
proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in
drugih storitev, sedež: Vrhovci C. X/31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11790/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev dejavnosti, spremembo skrajšane firme
in uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5477182
Firma: BUMI & ILIĆ, podjetje za tuja

zastopstva, zunanjo in notranjo trgovino,
proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in
drugih storitev, d.n.o.

Skrajšana firma: BUMI & ILIĆ d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Ilič Ljubomir in Ilič Miro-

slav, oba Ljubljana, Vrhovci C. X/31, vstopi-
la 12. 2. 1991, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ilič
Ljubomir, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na deblo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

                            Rg-36664

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17426 z dne 19. 2. 1996 pri
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subjektu vpisa M-K KROMA, podjetje za
izgradnjo, montažo in vzdrževanje
energetskih naprav, Trbovlje, sedež:
Gimnazijska c. 15e, Trbovlje, pod vložno
št. 1/13984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5538173
Firma: KRONA JERMAN IN ČLANI,

d.n.o., trgovina, proizvodnja in storitve,
Trbovlje

Skrajšana firma: KRONA JERMAN IN
ČLANI, d.n.o., Trbovlje

Prvnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Jerman Emanuel, Trbov-
lje, Gimnazijska cesta 15e, vstopil 28. 10.
1991 in Jerman Urška, Trbovlje, Gimnazij-
ska cesta 15e, vstopila 12. 12. 1994, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem; Kosec Vladimir, iz-
stopil 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
sec Vladimir, razrešen 12. 12. 1994; Jerman
Emanuel, Trbovlje, Gimnazijska cesta 15e,
razrešen 12. 12. 1994 in ponovno imenovan
kot družbenik; družbenica Jerman Urška,
Trbovlje, Gimnazijska cesta 15e, imenova-
na 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2320 Proizvodnja
naftnih derivatov; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen 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; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 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; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 4010 Proizvodnja in di-
stribucija elektrike; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 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 stroje in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 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; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5244
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; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

                            Rg-37084

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05714 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/27198/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5928206
Firma:  DRAGA  NOSAN,  k.d.,  tr-

govina, proizvodnja, gostinstvo in stori-
tve, Višnja Gora

Skrajšana firma: DRAGA NOSAN, k.d.,
Višnja Gora

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Višnja Gora, Podsmreka 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nosan Klemen in Nosan

Jože, oba Višnja Gora, Podsmreka 2, vstopi-
la 28. 11. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nosan Klemen, Višnja Gora, Pod-
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smreka 1, imenovan 28. 11. 1995, kot kom-
plementar zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,

radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 7110 Dajanje avtomobilov 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.; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

                            Rg-37185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16493 z dne 22. l. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO – S, družba za
turistično posredovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cankarjevo na-
brežje 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/05909/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
sedeža, dejavnosti, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5345472
Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta 18
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Živojinović Sreten, Ljub-

ljana, Bilečanska 4, vstopil 24. 12. 1989 in
Šegović Krunoslav, Ljubljana, Preglov trg
4, vstopil 3. 6. 1991, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Živo-
jinović Sreten, razrešen 7. 11. 1994; direk-
tor Šegović Krunoslav, Ljubljana, Preglov
trg 4, imenovan 7. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini

z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
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računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

                            Rg-37233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01617 z dne 4. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5897394
Firma:  FRANK  BUSSRESOR,  pre-

vozništvo in turizem, d.o.o., Dob pri
Domžalah

Skrajšana  firma:  FRANK  BUSSRE-
SOR, d.o.o., Dob pri Domžalah

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dob pri Domžalah, Kidričeva 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dovič Franc Marjan, Ma-

ribor, Radovanova ulica 4, vložil 765.000
SIT in Frank Bussresor Aktiebolag, Malmo
Kommune, Box 15003, S-200 31 Malmo,
vložil 735.000 SIT, vstopila 20. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dovič Franc Marjan, Maribor, Rado-
vanova ulica 4, imenovan 20. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem.

                            Rg-38707

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05263 z dne 2. 4. 1996 pod

št. vložka 1/27683/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5923905
Firma: KS NEPREMIČNINE, družba

za posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Trža-
ška 132

Skrajšana firma: KS NEPREMIČNINE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 80,000.000 SIT
Ustanovitelja: KOMPAS SKLAD 1,

pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22 in KOMPAS SKLAD 2,
pooblaščena investicijska družba d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, vstopila 15. 2. 1996,
vložila po 40,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lah
Igor, Ljubljana, Linhartova 62, imenovan
15. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1996: 511
Posredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

                            Rg-38730

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00292 z dne 7. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5933714
Firma: MAROF TRADE, podjetje za

proizvodnjo in promet lesnih izdelkov,
d.o.o., Stari trg pri Ložu, Notranjskega
odreda 46

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

govornostjo
Sedež: Stari trg pri Ložu, Notranjskega

odreda 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gozdno gospodarstvo,

p.o., Postojna, Vojkova ul. 9, vstopil 18. 1.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cimprič Valentin, Stari trg pri Ložu,
Smelijevo naselje 44, imenovan 18. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proiz-vod-
nja 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 gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

                            Rg-38792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01287 z dne 25. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27625 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 5936543
Firma: VIJA Kastelic & Co., trgovsko

in storitveno podjetje, d.n.o., Šentvid pri
Stični

Skrajšana firma: VIJA Kastelic & Co.,
d.n.o., Šentvid pri Stični

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  Šentvid  pri  Stični,  Velike
Češnjice 14a

Ustanovitelja: Kastelic Vida in Kastelic
Janez, oba Šentvid pri Stični, Velike Češ-
njice 14a, vstopila 18. 3. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kastelic Vida, zastopa družbo brez
omejitev in zastopnik Kastelic Janez, zasto-
pa družbo brez omejitev, oba iz Šentvida pri
Stični, Velike Češnjice 14, imenovana 18.
3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

                           Rg-38845

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00074 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09520/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5939925
Firma: TEAMTRANS, podjetje za špe-

dicijo, prevozništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TEAMTRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Rogozniška cesta 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Schier, Otten & Co Ge-

sellschaft, m.b.H, Wien, Avstrija, Tabor-
strasse 95, vložil 765.000 SIT in REINARD,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ru-
še, Bezena 50, vložil 735.000 SIT, oba vsto-
pila 14. 2. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor: Blažke Peter, Ruše, Bezena 50, ime-
novan 14. 2. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost K 74.14 podjetniško in po-
slovno svetovanje, razen arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

                           Rg-38940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01029 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PAŠKO, trgovina, posred-
ništvo, storitve, d.o.o., Ljubljana-Polje,
sedež: Novo Polje, Cesta X/73, Ljubljana-
Polje, pod vložno št. 1/23341/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768306
Firma: PAŠKO, trgovina, posredništvo,

storitve, d.o.o., Ljubljana-Polje, Cesta
X/73

Ustanovitelja: Čibarič Paško, Zagreb,
Južna 14a, vstopil 23. 3. 1993, vložil
735.784 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vražič Jože, Ljubljana-Polje, Cesta X/73,
vstopil 1. 3. 1996, vložil 765.816 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996:
17210 Tkanje preje bombažnega tipa; 17250
Tkanje druge tekstilne preje; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 26210 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 26250 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov, 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36610 Proizvodnja bižu-
terije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 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; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-

nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51630 Trgovina na s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
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električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 65230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74200 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomska propaganda; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 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.; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

                           Rg-38984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17008 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GIACOMELLI, ekonom-
sko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta na Laze 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5873100
Firma: GIACOMELLI dva družbenika,

ekonomsko svetovanje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  GIACOMELLI  dva

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Giacomelli Jurij, vstopil

7. 7. 1993 in Giacomelli Valentina - Otja,
vstopila 20. 11. 1994, oba Ljubljana, Cesta
na Laze 23, vložila po 52.500 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gia-
comelli Jurij, Ljubljana, Cesta na Laze 23,
razrešen 20. 11. 1994 in ponovno imeno-
van, ki kot družbenik zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Giacomelli Valentina
- Otja, Ljubljana, Cesta na Laze 23, imeno-
vana 20. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno

v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda.

                            Rg-39054

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13567 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTER GROSIST, export-
import, maloobmejni promet, marketing
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad
6, sedež: Bežigrad 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21138/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5852579
Firma: DORNIK - ŽIDAN ŠPORTNA

AGENCIJA LEDINA, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  DORNIK  -  ŽIDAN,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Prvomajska 7
Ustanovitelja: Dornik Pavel, Ljubljana,

Prvomajska 7, vstopil 8. 10. 1992; Židan
Kostja, Ljubljana, Pot v mejah 4, vstopil 31.
8. 1994, vložila po 73.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Židan Kostja, Ljubljana, Pot v me-
jah 4, imenovan 31. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 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; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost.

                            Rg-39148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02810 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  CONTRADE  INTERNA-
TIONAL, podjetje za trgovino in pro-

izvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali
trg 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/22793
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760208
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1996: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
211 Proizvodnja vlaknin, papirja in karto-
na; 221 Založništvo; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 297 Proizvodnja gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 361 Proizvod-
nja pohištva; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 722 Svetovanje in
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oskrba z računalniškimi programi; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

                            Rg-39183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17443 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KUZMIČ, export-import,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prekmurska 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11709/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854792
Osnovni kapital: 1,816.400 SIT
Ustanovitelja: Kuzmič Branislav, Ljub-

ljana, Vodnikova cesta 280a in Baucar Ma-
rija, Ljubljana, Prekmurska 1, oba vstopila
26. 12. 1990, vložila po 908.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 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; 6110
Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških 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; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; ekonomska propaganda; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

                            Rg-39592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06036 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BARBI, podjetje za trgo-
vino na veliko in malo, proizvodnjo, po-
sredovanje in zastopanje v prometu bla-
ga in storitev, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 108, sedež: Ulica bratov Učakar 108,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06331/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5358191
Firma:  BARBI,  trgovina  in  storitve,

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

ljana
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar

108
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Kramar Zdenko - Tomo,

Ljubljana-Šmartno, Ulica bratov Učakar
108, vstopil 15. 12. 1989, vložil 1,602.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

                            Rg-40001

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19978 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MULTILINE, družba za
projektiranje, servisiranje, trženje, char-
ter, inovacijski inženiring in razvoj teh-
nologije,  Ljubljana,  d.o.o.,  sedež:  Se-
liškarjeva  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5394597
Osnovni kapital: 2,708.000 SIT
Ustanovitelji: Kermavner Janez in Ker-

mavner Jasminka, oba Ljubljana, Seliškar-
jeva 6, vstopila 15. 6. 1990, vložila po
902.667 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Zenković Hase, Domžale, Poljska pot 9,
vstopil 15. 6. 1990, vložil 902.667 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 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;
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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-
vin; prašna metalurgija; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 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.;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen 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;
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; 297 Proizvod-
nja gospodinjskih aparatov in naprav; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
312 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
313 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 314 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-

trične opreme; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, 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; 342 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 na invalide;
355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 371 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 401 Proizvodnja in distri-
bucija elektrike; 4010 Proizvodnja in distri-
bucija elektrike; 402 Proizvodnja plina; di-
stribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži; 4020 Proizvodnja plina; distribucija
plinastih goriv po plinovodni mreži; 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; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-

gradnja in urejanje voda; 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 sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na deblo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, 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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 62 – 9. X. 1997 Stran 4855

govina na deblo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 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.; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 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 Poizvedovalne 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; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

                           Rg-40029

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00645 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BARON & BRON, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Trg mladinskih de-
lovnih brigad 2, Ljubljana, sedež: Trg mla-
dinskih delovnih brigad 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5741122
Ustanovitelja: Štular Pavel, Ljubljana,

Grafenauerjeva 47, vstopil 4. 3. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mikolič Tomaž, izstopil 30. 8. 1994.

                            Rg-40311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14348 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ESKIM, podjetje za servi-
siranje, montažo in trženje, d.o.o., sedež:
Dolenjska 53, Ljubljana, pod vložno št.
1/03302/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308828
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pezdirc Dušan, Ljubljana,

Ul. borcev za severno mejo 46, vstopil 8.
12. 1989.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3521 Splošna gradbena dela; 4521 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, sklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 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.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

                           Rg-40419

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20185 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRAFOTEHNA, d.o.o., tr-
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govina, proizvodnja, grafika, sedež: Par-
tizanska  13,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03486/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5308330
Ustanovitelja: Schlamberger Andrej,

Ljubljana, Pohlinova 22 in Schlamberger
Rutli, Ljubljana, Partizanska ulica 13, vsto-
pila 15. 12. 1989, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

                            Rg-40533

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02439 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  LESDOM,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in promet blaga,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul. 28. maja 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20329/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729653
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 203

Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 287 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 361 Proizvodnja po-
hištva; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah, 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 744 Ekonomsko propagiranje; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev.

                            Rg-40595

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17305 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PROTOTIP CC, izdelava
strojev in naprav, d.o.o., Trbovlje, Parti-
zanska 30, sedež: Partizanska 30, Trbov-
lje, pod vložno št. 1/05031/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnika in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5337607
Firma: PROTOTIP CC, izdelava stro-

jev in naprav, d.o.o., Savinjska cesta 9,
Trbovlje

Skrajšana firma: PROTOTIP CC, d.o.o.,
Trbovlje

Sedež: Trbovlje, Savinjska cesta 9
Osnovni kapital: 3,762.000 SIT
Ustanovitelja: Cenc Stane, Trbovlje,

Opekarna 2a, vstopil 15. 1. 1990, vložil
2,508.000 SIT in Cenc Iztok, Trbovlje, Ope-
karna 2a, vstopil 5. 12. 1994, vložil
1,254.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cenc
Stane, Trbovlje, Opekarna 2a, razrešen 5.
12. 1994 in ponovno imenovan kot zastop-
nik, zastopa družbo brez omejitev; direktor
Cenc Iztok, Trbovlje, Opekarna 2a, imeno-
van 5. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1996: 511
Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
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; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

                            Rg-40618

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00880 z dne 4. 4. 1996 pri
subjektu vpisa EUROSPORT TRADE, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šaranovičeva 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672236
Sedež: Ljubljana, Židovska steza 2
Osnovni kapital: 5,402.000 SIT
Ustanovitelji: Zonta Edvin, Koper, Po-

begi, Cesta 1. istrske brigade 21 in Sojer
Damjan, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
IX/93, vložila po 1,620.600 SIT, Skukan
Marjan, Ljubljana, Kvedrova 13 in Strniša
Marjan, Ljubljana, Pod hribom 46, vložila
po 1,080.400 SIT, vsi vstopili 6. 12. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo; Zonta Petra,
izstopila 14. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zon-
ta Petra, razrešena 14. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1996: 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki ostanki in odpadki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 712
Dajanje drugih vozil 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; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

                            Rg-40933

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00139 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa T.I.F., družba za finance in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13568/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo omejitev zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bab-

nik Dušan, Ljubljana, Pavšičeva 6, razrešen
1. 1. 1995 in ponovno imenovan kot zastop-
nik, ki kot v.d. poslovodja - v.d. direktorja
družbe zastopa družbo neomejeno, razen pri
sklepanju pogodb o nakupu, prodaji ter
obremenitvi nepremičnin, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; pogodb
o prometu blaga in storitev nad vrednostjo
500.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja;
pogodb o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev ter drugih vlaganjih, katere sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; pogodb
o najemanju in dajanju kratkoročnih kredi-
tov in garancijskih pogodb nad vrednostjo
100.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja;
pogodb o najemanju in dajanju dolgoročnih
kreditov in garancijskih pogodb, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.

                            Rg-40939

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00170 z dne 2. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27380/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5931746
Firma: MAŠERA, k.d., storitve in sve-

tovanje
Skrajšana firma: MAŠERA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Rožanska ulica 3
Osnovni kapital: 500 SIT
Ustanovitelja: Mašera Milena, Ljublja-

na, Rožanska ulica 3, vložil 450 SIT in Do-
bovičnik Franc, Ljubljana, Sketova ulica 6,
vložil 50 SIT, oba vstopila 10. 1. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mašera Milena, Ljubljana, Rožan-
ska ulica 3, imenovana 10. 1. 1996, kot
komplementar zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
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cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 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-40965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00954 z dne 13. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27558/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935733
Firma: ELROJA, marketing in inže-

niring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELROJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stražarjeva 20b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zulić Emina, Ljubljana,

Stražarjeva 20b in Zulić Zlatko, Škofljica,
Smrjene 45a, oba vstopila 7. 2. 1996, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zulić Emina, Ljubljana, Stražarje-
va 20b, imenovana 7. 2. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 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; 453 Inštalacije pri grad-

njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 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 agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 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; 7440 Ekonomska propaganda.

                            Rg-41123

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18155 z dne 22. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa ŽIGROS, uvozno-izvozno podjet-
je za trgovino na debelo in drobno, d.o.o.,
sedež:  Ob  Ljubljanici  36a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
dejavnosti, osnovnega kapitala, deleža in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5459168
Firma: S.T.I., telecom telekomunika-

cijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: S.T.I., telecom, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Osnovni kapital: 1,694.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolič Predrag, Ljublja-

na, Jakčeva 24, vstopil 20. 6. 1994, vložil
1,694.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 642 Telekomunikacije; 921 Film-
ska in videodejavnost; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

                            Rg-41158

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19653 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ROY, inženiring, svetova-
nje, zastopanje, posredovanje in trgovina
v prometu blaga in storitev, Kamnik,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 4, Kamnik, pod
vložno št. 1/04441/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5879850
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rode Bojan, Kamnik, Ljub-

ljanska 4, vstopil 26. 12. 1989, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

                            Rg-41339

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05368 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa THB - HERMAN & Co.,
podjetje za razvoj, inženiring in trgovino,
k.d.,  sedež:  Ogrinčeva  9,  Kamnik,  pod
vložno št. 1/22396/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, preobli-
kovanje iz k.d. v d.o.o., spremembo zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5750164
Firma: THG INŽENIRING, podjetje za

razvoj, inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: THG INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelji: Herman Tatjana, izstopila

27. 10. 1995; Herman Boris, Kamnik, Kovi-
narska 2, vstopil 16. 3. 1993; Gorišek Mla-
den, Ruša, Falska cesta 90, vstopil 30. 10.
1995; Topole Gregor, Domžale, Nova ulica
12, vstopil 30. 10. 1995, vsi vložili po
580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Her-
man Boris, Kamnik, Kovinarska 2, razrešen
30. 10. 1995 in ponovno imenovan kot druž-
benik, zastopa družbo brez omejitev; Gori-
šek Mladen, Ruše, Falska cesta 90, imeno-
van 30. 10. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; Topole Gregor, Domžale, Nova ulica
12, imenovan 30. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; Terglav Branko Anton, Ru-
še, Brezna 69, imenovan 30. 10. 1995, ne
sme samostojno sklepati poslov v zvezi z
odtujevanjem in obremenjevanjem nepre-
mičnin družbe in najemati kreditov.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije.

                            Rg-41691

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01008 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa S.B.S., računalniški in-
formacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež:  Šmartinska  130,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/03736/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5331293
Ustanovitelji: Backovič Radosav in Si-

monič Štefan, oba izstopila 15. 2. 1996; Bac-
kovič Zvjezdana, Ljubljana, Preglov trg 12
in Župan Andreja, Ljubljana, Puhova 9, obe
vstopili 15. 2. 1996, vložili po 510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42025

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08367 z dne 19. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  KARMEN,  podjetje  za
računovodske storitve, d.o.o., Sp. Prapre-
če n.h., Lukovica, sedež: Sp. Prapreče n.h.,
Lukovica, pod vložno št. 1/13041/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, sedeža,
deležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5504791
Firma: KARMEN, podjetje za računo-

vodske storitve, d.o.o., Lukovica
Sedež: Lukovica, Sp. Prapreče 38
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Stopar Karmen, vložek

765.510 SIT in Stopar Miran, vložek
735.490 SIT, oba Lukovica, Sp. Prapreče
38, vstopila 31. 7. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 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 z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina

na debelo s stroji, napravami, priborom;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-42053

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15210 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Sa.Te.Ing., d.o.o., podjetje
za informiranje in telekomunikacijski
inženiring, Ljubljana, sedež: Ulica Jana-
Husa  1a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06011/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5403219
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4.

Rg-42143

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20226 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa EGO, podjetje za trgovino,
transport, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina, C. XIX/10, se-
dež: Rožna dolina, C. XIX/10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo snov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5651921
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Djoković Dušan, izstopil

22. 12. 1994; Djoković Aleksander, Ljub-
ljana, Rožna dolina, C. XIX/10, vstopil 22.
12. 1994, vložil 1,508.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Djo-
ković Leko, razrešen 22. 12. 1994; direktor
Djoković Aleksander, Ljubljana, Rožna do-
lina, C. XIX/10, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa in predstavlja družbo doma in v
tujini posamično, neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 221 Založništvo;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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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;
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; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-

ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-

stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Rg-42190

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02079 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27872/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis d.n.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5944830
Firma:  GOSTINČAR  &  CO.,  izvoz-

uvoz, posredovanje, trgovina, d.n.o.,
Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: GOSTINČAR & CO.,
d.n.o., Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Kašeljska c. 96
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gostinčar Andrej-Tomi in

Gostinčar Andrej, oba Ljubljana-Polje, Ka-
šeljska c. 96, vstopila 17. 4. 1996, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gostinčar Andrej-Tomi, Ljubljana-Po-
lje, Kašeljska c. 96, imenovan 17. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev in Gostinčar
Andrej, Ljubljana-Polje, Kašeljska c. 96,
imenovan 17. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996:
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45340 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; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
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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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje.

Rg-42222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01219 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SELTEX, storitveno in tr-
govsko podjetje na debelo in drobno,
d.n.o., Medvode, sedež: Kalanova 1, Med-
vode, pod vložno št. 1/19851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5671671
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mehičić Štefanija in Me-

hičić Vahid, oba Medvode, Kalanova 1,
vstopila 5. 8. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško

in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-42703

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00090 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Cirej & Co., trženje, k.d.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št: 5840147
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
501 Trgovina z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-

dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 672 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
723 Obdelava podatkov; 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 tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 745 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile; 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; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 911 Dejavnost poslovnih, delodajalskih
in strokovnih združenj; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj; 9112 De-
javnost strokovnih združenj.

Rg-43138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19352 z dne 15. 4. 1996 pri
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subjektu vpisa BOJAN, podjetje za trans-
port in špedicijo, trgovino, poslovni inže-
niring in proizvodnja, d.o.o., sedež: Cesta
Notranjskega odredba 52, Sodražica, pod
vložno št. 1/12793/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5502713
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Boštjančič Bojan in Bošt-

jančič Brigita, oba Sodražica, Cesta Notranj-
skega odreda 52, vstopila 25. 5. 1991, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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;
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
Trgovina  na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 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; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-43234

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02729 z dne 18. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5950457
Firma: REPICO-REPOVŠ, trgovina in

vzdrževanje motornih vozil in motornih
koles, k.d., Ljubljana, Tbilisijska ulica 53

Skrajšana  firma:  REPICO-REPOVŠ,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 53
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Repovš Žiga, Ljubljana,

Idrijska ulica 17 in Sedej Mojca, Ljubljana,
Slovenčeva ulica 117, oba vstopila 15. 5.
1996, vložila po 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
povš Žiga, Ljubljana, Idrijska ulica 17, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-43298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00184 z dne 24. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PROJEKTING BIRO, p.o.,
podjetje za projektiranje, konsulting in
inženiring, Miklošičeva 38, Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 38, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00288/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, vpis ustanoviteljev, čla-
nov nadzornega sveta in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5075670
Firma:  PROJEKTING  BIRO,  d.d.,

podjetje za projektiranje, konsulting in
inženiring

Skrajšana firma: PROJEKTING BIRO,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital. 16,600.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 8,210.000 SIT; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
1,660.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1,660.000 SIT; udeleženci interne razdeli-
tve, vložil 3,320.000 SIT; udeleženci notra-
njega odkupa, vložili 1,750.000 SIT; vsi
vstopili 23. 11. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zat-
ler Janez, dipl. ing. arh., Radomlje, Der-
mastjeva 35, razrešen 23. 11. 1995 in po-
novno imenovan kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Nastran Iztok,
Brezar Rosina Elga in Lebar Rafael, vsi
vstopili 23. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1996: 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00505/00694 - 1996/NGT in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah vpisana v sodni register s sklepom Srg
96/00184 z dne 24. 4. 1996.

Rg-43397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01352 z dne 13. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27552/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis zavoda s temile po-
datki:

Matična št.: 5896002
Firma: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI

RAZVOJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 9
Ustanovitelja: Društvo Kortina, Ljublja-

na, Trebinjska 9 in STOPA, d.o.o., podjetje
za predelavo, prodajo in postrežbo z živili,
Ljubljana, Koroška 14, vstopila 12. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žilavec Brane, Brezovica, Kotna pot
1, Dragomer, imenovan 12. 3. 1995, zasto-
pa zavod neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1996: 221
Založništvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-

nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-43465

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01325 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KOLIBRIJ, prevozi, poslo-
vanje, d.o.o., Kamnik, sedež: Perovo 10,
Kamnik, pod vložno št. 1/22593/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep zoper Srg 10709/94, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5790891
Firma: ROLINE, marketing in trgovi-

na, d.o.o., Kamnik, Ogrinčeva 16
Skrajšana firma: ROLINE, d.o.o.,Kam-

nik
Sedež: Kamnik, Ogrinčeva 16
Osnovni kapital: 2,592.000 SIT
Ustanovitelja: Cajhen Darja, izstopila 30.

5. 1994; Tajč Robert, Kamnik, Ul. Borisa
Kidriča 30, vstopil 30. 5. 1994, vložil
2,592.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Caj-
hen Darja, razrešena 30. 5. 1994; direktor
Tajč Robert, Kamnik, Ul. Borisa Kidriča
30, imenovan 30. 5. 1994, zastopa družbo
neomejeno.

Rg-43494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03231 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TOMAN COMPANY, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 5,
sedež: Bratovševa ploščad 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21649/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5727499
Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996: 0130

Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0501 Ribištvo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1600 Proizvodnja
tobačnih izdelkov; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-

cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 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; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 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 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9900 Eksteritorialne organizacije in
združenja.

Rg-43520

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19480 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GRIK, gradbeništvo in in-
geniring, Ljubljana, d.o.o., sedež: Kaju-
hova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/09555/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5485444
Firma: GRIK, gradbeni inženiring in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kočevar Stane, Ljubljana,

Kajuhova 7, vstopil 14. 11. 1990, vložil

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 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; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-43816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18346 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BLOKE, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Velike Lašče 25, sedež: Velike
Lašče 25, Velike Lašče, pod vložno št.
1/18098/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti in ustanoviteljev ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 588433
Firma: CARNIOLIA KRANJ, trgovi-

na in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CARNIOLIA KRANJ,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Zgornje Pirniče št.

111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avžlahar Jože, izstopil

22. 12. 1994; Bitenc Tadeja, Ljubljana,
Zgornje Pirniče št. 111a, vstopila 22. 12.
1994, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Avž-
lahar Jože, razrešen 22. 12. 1994; direktori-
ca Bitenc Tadeja, Ljubljana, Zgornje Pirni-
če št. 111a, imenovana 22. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina
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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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Rg-43866

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02802 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MARUT, podjetje za stori-
tve, d.o.o., Koroška ulica 2b, Ljubljana,
sedež: Koroška ulica 2b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17831/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5620945
Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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 knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 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; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43958

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05429 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOP ŠIŠKA, komunalno
obrtno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ulica Milana Majcna 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00538/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5073219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rav-

nikar Franc, razrešen 31. 8. 1995; direktor
Lendero Stane, Prebold, Prečna ulica 18,
imenovan 27. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-43965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02483 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  ALFA  BRAVO,  d.o.o.,
družba za posredovanje, zastopanje in
prodajo blaga in storitev, Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5832896
Firma: FABIANI NOGAVICE, družba

za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FABIANI NOGAVICE,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Mlakar Vanja, izstopila

1. 4. 1996; Mlakar Klemenc Zvezdana, Ljub-
ljana, Breg 10, vstopila 1. 4. 1996, vložila
1,548.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mla-
kar Vanja, razrešena 1. 4. 1996; zastopnica
Mlakar Klemenc Zvezdana, Ljubljana, Breg
10, zastopa družbo brez omejitev; direktor
Klemenc Zoran, Ljubljana, Gestrinova 7,
nad 500.000 SIT potrebuje predhodno so-
glasje družbenice, oba imenovana 1. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana 3. 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-

belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

  Rg-43984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/04973 z dne 10. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa RENATO COOPERATIONE,
storitve in trgovina, d.o.o., Grosuplje, se-
dež: Jurčičeva pot 3, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/10967/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5458820
Firma:  SLOMATPACK,  zastopanje,

prodaja, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Grosuplje, Taborska c. 13

Skrajšana firma: SLOMATPACK, d.o.o.,
Grosuplje

Sedež: Grosuplje, Taborska c. 13
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bedene Renato, Grosup-

lje, Jurčičeva pot 3, vstopil 17. 12. 1990,
vložil 150.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mrvičin Antun, Zagreb, Hrvaška,
Markuševečka c. 22c, vstopil 22. 11. 1995,
vložil 1,351.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mrvičin Antun, Zagreb, Hrvaška,
Markuševečka c. 22c, imenovan 22. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 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;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
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ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 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 izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 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; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-43989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02120 z dne 5. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28129/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944937
Firma: S & J – PEČENKOVIĆ, družba

za posredovanje in računovodske stori-
tve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: S & J – PEČENKO-
VIĆ, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Pečenković Samir, Repub-

lika Bosna in Hercegovina, Vladimira Na-

zora 72, Bihać in Kosović Suad, Republika
Bosna in Hercegovina, Splitska 4, Bihać,
oba vstopila 3. 4. 1996, vložila po 5.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Pečenković Samir, Republika Bosna
in Hercegovina, Vladimira Nazora 72, Bi-
hać, družbenik je izvzet od zastopanja druž-
be nasproti tretjim osebam; direktor Eržen
Jordana, Ljubljana, Brilejeva 4, zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Kosović
Suad, Republika Bosna in Hercegovina,
Splitska 4, Bihać, družbenik je izvzet od
zastopanja družbe nasproti tretjim osebam,
vsi imenovani 3. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-44221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05903 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TDS SIVKA, kultura, izo-
braževanje, rekreacija, Vodnikova 65,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13264/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje TDS v družbo z omejeno odgovor-
nostjo, spremembo firme in skrajšane fir-
me, spremembo osnovnega kapitala, spre-
membo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518059
Firma: BELART, d.o.o., kultura in izo-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Janez, Notranje

Gorice, Podpeška 145, vstopil 14. 8. 1991,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jakša Lado in Kajzer Dušan, oba
izstopila 17. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 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.

S sklepom Srg 5903/95 z dne 22. 2. 1996
se vpiše preoblikovanje trajne delovne skup-
nost v d.o.o.

Rg-44227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00713 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa REVITAL, podjetje za na-
jemni management, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, v likvidaciji, sedež: Stegne 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19652/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti, spremembo po-
godbe in izbris redne likvidacije s temile
podatki:

Matična št.: 5662001
Firma: Iskra Vega plus, proizvodnja

optičnih in steklopihaških izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: Iskra Vega plus, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Stegne 13
Ustanovitelj: Razla Trading Ltd. Nikozi-

ja, izstopil 7. 2. 1996; Iskra Holding, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil
2. 7. 1992, vložil 7,082.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tril-
ler Igor, razrešen 7. 2. 1994; zastopnik Go-
dec Jože, Ljubljana, Pod Brezami 19, ime-
novan 7. 2. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije.

Izbris vpisa o začetku redne likvidacije
zaradi sklepa skupščine o nadaljevanju druž-
be z dne 7. 2. 1996.

  Rg-44321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01188 z dne 3. 6. 1996 pod



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 62 – 9. X. 1997 Stran 4867

št. vložka 1/27575/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5936144001
Firma:  DEA  CENTER,  svetovanje,

d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 21a, po-
družnica Ljubljana, Mencingerjeva 7

Skrajšana  firma:  DEA  CENTER,  po-
družnica Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Mencingerjeva 7
Ustanovitelj: DEA CENTER, svetovanje,

d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 21a, vstopil
20. 2. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ziherl
Slavko, Ljubljana, Poljanska cesta 20a,
pooblastilo je omejeno. Za zastopanje druž-
be nad zneskom 500.000 SIT oziroma nad
vsoto mesečnega zneska 1,000.000 SIT di-
rektor za odobritev oziroma sklenitev posla
potrebuje predhodno pisno odobritev dru-
gega družbenika družbe YANNI, d.o.o.; za-
stopnik Artič Janez, Ljubljana, Hajdrihova
21a, zastopa družbo brez omejitev, oba ime-
novana 20. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 7512
Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva, izobraževa-

nja, kulture in druge socialne storitve, razen
obveznega socialnega zavarovanja; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravni-
ki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

  Rg-44611

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19039 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LIPA HORIZONT, import-
export, posredovanje in zastopanje,
prodaja na drobno, gostinske usluge,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/06161/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5351049
Osnovni kapital: 1,524.584,30 SIT
Ustanovitelj: Jurjevič Janez, Ljubljana,

Šmartinska 14, vstopil 21. 12. 1989, vložil
1,524.584,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kresal Edvard, izstopil 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 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; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja

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; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
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Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 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;
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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

  Rg-44788

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05882 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NOVIAL, podjetje za trgo-
vino in proizvodnjo papirnih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stožice 100a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02802/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5327342
Skrajšana firma: NOVIAL, d.o.o.
Ustanovitelja: Božič Dragomil, Ljublja-

na, Stadionska ulica 2, vložil 4,402.080 SIT;
Ravnikar Jože, Kamnik, Jakopičeva ulica
22, vložil 1,467.360 SIT, vstopila 7. 10.
1992; odgovornost: ne odgovarjata; Konci-
lja Bojan, izstopil 12. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 511 Posredništvo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Rg-44980

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15174 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FIRST Holding, trgovina
in storitve, d.o.o., Medvode, Verje 31a,
sedež: Verje 31a, Medvode, pod vložno št.
1/09655/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576628
Osnovni kapital: 3,831.500 SIT
Ustanovitelji: Jerovšek Aljoša, Medvo-

de, Verje 31a, vložil 2,364.500 SIT; Dreu
Mojca, Medvode, Verje 31a, vložila
1,457.000 SIT; Dreu Savina, Ljubljana, Pru-
le 1, vložila 10.000 SIT, vsi vstopili 10. 10.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
2213 Izdajanje revij in periodike; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

  Rg-44994

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15274 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EUROPEA, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Toma-
žičeva 89, sedež: Tomažičeva 89, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18074/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5718732
Firma:  EUROPEA,  trgovsko  in  sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROPEA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelja: Čuk Darja, Ljubljana, To-

mažičeva 89 in Taneski Bojan, Kranj, Šorli-
jeva 10, oba vstopila 31. 3. 1992, vložila po
790.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

  Rg-45015

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16527 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  ANCORA,  proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež:  Prušnikova  12,  Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/21780/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom

o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5832764
Osnovni kapital: 1,664.002 SIT
Ustanovitelja: Topić Draga in Topić Ran-

ko, oba Ljubljana Šentvid, Prušnikova 12,
vstopila 28. 2. 1993, vložila po 832.001 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi.

  Rg-45016

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16544 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa EDEN , podjetje za trgovi-
no, storitve in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Brilejeva 13, sedež: Brilejeva 13, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, uskladitev dejavnosti in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5424216
Firma: VEREN & VEREN, trgovina in

storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VEREN & VEREN,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Draveljska 31
Ustanovitelji: Veren Štefan, Ljubljana,

Draveljska 31, vstopil 10. 10. 1990, vložil
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Veren Amalija in Veren
Aleš, oba Ljubljana, Draveljska 31, vstopi-
la 16. 12. 1994, vložila po 500 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda.
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  Rg-45043

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18165 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  SATURN,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino, turizem, uvoz-iz-
voz, p.o., Medvode, sedež: Žlebe 3, Med-
vode, pod vložno št. 1/06661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, dejavnosti,
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367794
Firma:  SATURN,  podjetje  za  proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Med-
vode, Žlebe 3e

 Skrajšana  firma:  SATURN,  d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelja: Petrina Bojan in Petrina

Peter, oba Medvode, Žlebe 3e, vstopila 12.
12. 1989, vložila po 901.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 335 Proizvodnja
ur; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic, polprikolic; 362 Kovanje
kovancev, proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 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
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,

skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 641 Poštne in ku-
rirske storitve; 652 Drugo finančno posred-
ništvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03190 z dne 11. 11. 1995
pod št. vložka 1/26990/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908728
Firma: PORTO COMPANY, podjetje

za zastopanje, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Prečna ul. 6

Skrajšana firma: PORTO COMPANY,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Prečna ul. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Stefanija Vanja, Ljublja-

na, Grassellijeva 20 in Markovič Lili, Ljub-
ljana, Glinška 4, vstopili 17. 5. 1995, vložili
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Stefanija Vanja, Ljubljana, Grasselli-
jeva 20, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Markovič Lili, Ljubljana, Glinška
4, zastopa družbo brez omejitev, obe ime-
novani 17. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1995:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo  s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
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čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

  Rg-45124

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15795 z dne 24. 7. 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 ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5825156
Ustanovitelja: Li Hong  Mei, Beijing,

Kitajska, Sei San Huan Zhong Road, vstopil
17. 5. 1991, vložil 1,350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Xian Jian Hong, Guang-
dong, Kitajska, Guangdong, vstopil 22. 11.
1994, vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

  Rg-45128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16856 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MATEAS, d.o.o., trgovina
in storitve, Ljubljana, sedež: Petkova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21392/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5716977
Firma:  MATEAS,  inženiring,d.o.o.,

Ljubljana, Brnčičeva 13
Skrajšana  firma:  MATEAS,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BRASS, podjetje v zasebni

lasti za marketing, inženiring in trgovino,
p.o., Sarajevo, Sarajevo, Ulica Valtera Peri-
ća 9, vstopil 10. 6. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-

sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 152 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 154 Pro-
izvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 156 Mli-
narstvo, proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 157 Proizvod-
nja krmil za prehrano živali; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 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.; 159 Pro-
izvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 160 Proizvodnja to-
bačnih izdelkov; 1600 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 171 Priprava in predenje tek-
stilnih vlaken; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken
volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pri-
prava naravne svile ter sukanje in teksturi-
ranje sintetične ali umetne filamentne preje;
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vla-
ken; 172 Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svi-
le; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 173
Plemenitenje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 177 Pro-

izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 191 Strojenje in dodela-
va usnja; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 1930 Proizvodnja obutve; 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 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; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 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; 242 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih 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; 245 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
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stev, parfumov in toaletnih sredstev; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 246 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2461
Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 247 Proizvodnja umetnih
vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz 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-
vin; prašna metalurgija; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 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.;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen 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;
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; 296 Proizvodnja
orožja in streliva; 2960 Proizvodnja orožja
in streliva; 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,

generatorjev in transformatorjev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 335 Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja
ur; 341 Proizvodnja motornih vozil; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 342 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja priko-
lic, polprikolic; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 343 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 351
Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 352 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 353 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 354
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil
za invalide; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 355 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
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nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 362 Kovanje ko-
vancev, proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-

daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravila 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; 603
Cevovodni transport; 6030 Cevovodni trans-
port; 611 Pomorski promet; 6110 Pomorski
promet; 612 Promet po rekah, jezerih, pre-
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kopih; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 621 Zračni promet na rednih linijah;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 622
Izredni zračni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 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 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6420 Telekomunikacije; 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; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 732 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 926 Športna dejavnost; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 990 Eksteritorialne organi-
zacije in združenja.

  Rg-45181

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00162 z dne 17. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GPS, podjetje za proizvod-
njo  in  storitve,  d.o.o.,  Kočevje,  sedež:
Omerzova 27, Dolga vas, Kočevje, pod
vložno št. 1/18334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in razši-
ritev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5685737
Firma: GPS, podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in storitve, d.o.o., Kočevje
Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 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
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-

ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.

  Rg-45248

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16279 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PREL-ING, podjetje za in-
ženiring, trgovino in svetovanje, Begunje
101, Begunje pri Cerknici, sedež: Begunje
101, Begunje pri Cerknici, pod vložno št.
1/21827/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
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družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo zastopnika in firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5744539
Firma:  PREL-ING,  družba  za  inže-

niring, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Begunje pri Cerknici 101, Begunje pri
Cerknici

Osnovni kapital: 3,444.404 SIT
Ustanoviteljica: Tavčar Prelog Anka

(Anica), Begunje pri Cerknici, Begunje pri
Cerknici 101, vstopila 15. 3. 1993, vložila
3,444.404 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Prelog Slavko, Ljubljana, Glavarje-
va 47, imenovan 19. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 361
Proizvodnja pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 454 Zaključna
gradbena dela; 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; 511
Posredništvo; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

  Rg-45300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16303 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa CICEROGRAF, trgovina,
marketing, proizvodnja, d.o.o., Ljublja-

na, sedež: Kosančeva 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15630/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5573009
Osnovni kapital: 2,382.143,30 SIT
Ustanovitelja: Klemenc Janez, Ljublja-

na, Kosančeva 18, vstopil 15. 1. 1992, vlo-
žil 2,382.143,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Klemenc Tatjana, izstopila 30. 5.
1994.

  Rg-45355

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01931 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ALFA COLOR, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, marke-
ting, trženje, transportne in prevozne sto-
ritve v turizmu in ..., d.o.o., Ljubljana,
Kvedrova 18, sedež: Kvedrova 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728568
Firma: ALFA COLOR, trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALFA COLOR, d.o.o.,

Logatec
Sedež: Logatec, Dol 2
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

  Rg-45727

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04360 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ART & CRAFT, zastopa-
nje, inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gosposvetska 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22075/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5721598
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 20.

  Rg-45731

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04351 z dne 10. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5971047
Firma: WGT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: WGT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: WGT, Handelsgesellschaft,

m.b.H., Neubiberg, Eichenstrasse 23, vsto-
pil 8. 8. 1996, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cankar Marjan, Ljubljana, Rožna
dolina C. VII/70, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Gschwendtberger Ulrich,
Neubiberg, Eichenstrasse 23, oba imeno-
vana 8. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52448 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

  Rg-45742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11163 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KUB, podjetje za poslovno
tehnično svetovanje, strojni inženiring in
trženje, d.o.o., Grosuplje, Gatina 28, se-
dež: Gatina 28, Grosuplje, pod vložno št.
1/06385/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5456916
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Rus Emil, Grosuplje, Gati-

na 28, vstopil 14. 4. 1990, vložil 1,505.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost podjetja se razširja še z na-
slednjimi posli: marketing; transport za last-
ne in tuje potrebe; trgovina in posredovanje
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; gostinstvo; izvoz in uvoz
proizvodov iz I. do XXI. oddelka carinske
tarife, vse tarifne številke.
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  Rg-45756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14159 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa DOLAR, družba za trgova-
nje na debelo in drobno z mešanim bla-
gom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nove Fuži-
ne 33, Ljubljana, pod vložno št. 1/03362/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5314577
Ustanovitelji: Brumat Miran, izstopil 20.

7. 1994; Ivanovič Iztok, Ljubljana, Jana Hu-
sa 3, vložil 500.666,66 SIT; Pavlica Simo,
Ljubljana, Šarhova 32, vložil 1,001.333,30
SIT, oba vstopila 8. 11. 1989, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
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; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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;
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; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

  Rg-45803

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01557 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa V - M, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, oblikovanje, svetovanje, tr-
govino in uslužnostno dejavnost, Borov-
nica, sedež: Miklavičeva 21, Borovnica,
pod vložno št. 1/16918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, odgovor-
nost ustanoviteljev, tipa zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5758556
Firma:  MUHIČ  &  Co  -  V  -  M,

inženiring, d.n.o., Borovnica
Skrajšana firma: MUHIČ & Co - V - M,

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Muhič Vinko, Muhič Al-

joša in Petrič-Muhič Veronika, vsi izstopili

9. 3. 1995; Muhič Vinko, vložil 4.000 SIT;
Muhiš Aljoša, vložil 2.000 SIT; Petrič-Mu-
hič Veronika, vložila 2.000 SIT, vsi Borov-
nica, Miklavičeva 21, vstopili 9. 3. 1995,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
trič-Muhič Veronika, Borovnica, Miklavi-
čeva 21, razrešena 9. 3. 1995 in ponovno
imenovana kot zastopnica, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orod-
ja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Rg-45825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03213 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AIG-ISKRA, podjetje za
inženiring, elektroniko, energetiko, notra-
njo opremo in trgovino, d.o.o., Litija,
Spodnji log 48, sedež: Spodnji log 48, Li-
tija, pod vložno št. 1/02812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327997
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4521 Splošna gradbena dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
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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
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem.

  Rg-45848

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02710 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA KIBERNETIKA –
Tovarna  Vega,  Ljubljana,  p.o.,  sedež:
Stegne  13a,  Ljubljana, pod  vložno  št.
1/07545/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5045088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lov-

še Tomaž, razrešen 29. 5. 1996; zastopnik
Černe Robert, Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 136, imenovan 29. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot vršilec dolžnosti
direktorja.

  Rg-45959

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18613 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa JVL GALANT CENTER,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana,  Nadgoriška  cesta  45,  sedež:
Nadgoriška cesta 45, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23347/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5833175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Velepec Janez, Ljubljana,

Nadgoriška cesta 45, vstopil 20. 5. 1993,

vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina

na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
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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.

  Rg-45985

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03128 z dne 22. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNI-
CE, d.d., sedež: Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5142733

  Rg-45989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18694 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PICCADILLY, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Resljeva 42, Ljubljana, pod vložno št.
1/07878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399033
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Šišič Mehmedalija in Ši-

šič Sneguljičica, obe iz Ljubljane, Tesarska
ul. 8, vstopili 7. 5. 1990, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
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, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih 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; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

  Rg-46050

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18626 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  ELEKTRO  SOMRAK,
d.o.o., izdelovanje in servis elektro na-
prav, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
68,  sedež:  Cesta  Andreja  Bitenca  68,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17744/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5799686
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Somrak Stane, Ljubljana,

Pot na Fužine 51, vstopil 19. 2. 1992, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-

izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.

Rg-46712

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04169 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ARA INTERNATIONAL, turizem in
založništvo, d.o.o., Šmartinska 10, Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5952417
Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1996: 6022

Storitve taksistov.

Rg-46738

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04544 z dne 23. 10. 1996
pod št. vložka 1/28526/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958784
Firma: LANCER, JERMAN IN DRU-

GI, zastopstvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: LANCER, JERMAN

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

odgovornostjo
Sedež: Dob pri Domžalah, Brezje 16
Ustanovitelji: Jerman Peter in Drnovšek

Božena oba iz Doba pri Domžalah, Brezje
pri Dobu 16 in Drnovšek Alojz, Zagorje ob
Savi, Šentlambert 16, vsi vstopili 23. 8.
1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jerman Peter, Dob pri Domžalah,
Brezje pri Dobu 16, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Drnovšek Božena,
Dob pri Domžalah, Brezje pri Dobu 16, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Dr-
novšek Alojz, Zagorje ob Savi, Šentlambert
16, zastopa družbo brez omejitev, vsi ime-
novani 23. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mikan-
ke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava
in predenje česanke iz vlaken volnenega ti-
pa; 1714 Priprava in predenje vlaken lane-
nega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne
svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvod-
nja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in pre-
denje 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 in 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; 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; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
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-
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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; 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.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-46765

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02260 z dne 27. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa KIA CHRYSLER MARKETING,
zastopanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 150, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5926882
Firma: ODIS Marketing, trgovina in

zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ODIS Marketing, d.o.o.,

Ljubljana.

Rg-46773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17647 z dne 9. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GIP Beton, podjetje za fi-
nančni, računovodski in komercialni in-
ženiring, d.o.o., Zagorje ob Savi - v steča-
ju, sedež: Borovniško naselje 7, Kisovec,
pod vložno št. 1/19647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5657202
Osnovni kapital: 5657202
Osnovni kapital: 3,816.897 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno industrijsko pod-

jetje, Zagorje ob Savi, d.o.o., Kisovec, Bo-
rovniško naselje 7, vstopil 20. 7. 1992, vlo-

žil 3,816.897 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-46784

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00360 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa RADIOTELEVIZIJA SLO-
VENIJA,  sedež:  Moše  Pijadejeva  10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00849/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5056497
Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-

NIJA, javni zavod, Ljubljana
Skrajšana  firma:  RTV  SLOVENIJA,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 2
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6420 Tele-
komunikacije; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92512
Dejavnost arhivov.

Rg-46851

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03169 z dne 2. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952417
Firma: ARA INTERNATIONAL, turi-

zem in založništvo d.o.o., Šmartinska 10,
Ljubljana

Skrajšana firma: ARA INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 10
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vetrovec Jože, Ljubljana,

Cigaletova 5, vložil 765.000 SIT; Zorko Ro-
ter, Ljubljana, Koroška 12, vložil 375.000
SIT; Urbanija Branko, Ljubljana, Milke Ke-
rinove 5, vložil 360.000 SIT, vsi vstopili 6.
3. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Vetrovec Jože, Ljubljana, Cigaleto-
va 5, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja; prokurist Zorko Roter, Ljubljana,
Koroška 12, oba imenovana 6. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 62 – 9. X. 1997 Stran 4879

ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2465 Proizvodnja neposne-
tih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih 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; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-46863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01603 z dne 3. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CEGNAR, proizvodno tr-
govsko podjetje za oblačila in notranjo
opremo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kavči-
čeva 64, Ljubljana, pod vložno št.
1/05137/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, odgovornosti ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338662
Firma:  CEGNAR  IN  SOLASTNIKI,

proizvodno trgovsko podjetje za oblačila
in notranjo opremo, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  CEGNAR  IN  SO-
LASTNIKI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelji: Cegnar Roža, Cegnar Ja-

nez in Cegnar Andreja, vsi izstopili 27. 3.
1995; Cegnar Roža, Gozd Martuljk, Korzi-
ka 10, vložila 10.000 SIT, Cegnar Janez in
Cegnar Andreja, oba iz Ljubljane, Kavčiče-
va 64, vložila po 10.000 SIT, vsi vstopili
27. 3. 1996, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1995: 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; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna

gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti. d.n.

Rg-46935

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04166 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CATERING, podjetje za
gostinstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Avčinova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25855/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5859263
Ustanovitelj: Kolakovič Milan, Škofja

Loka, Pod Plevno, vstopil 11. 5. 1994, vlo-
žil 21,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Catering Commerce, d.o.o., Ljublja-
na, izstopil 26. 7. 1996.

Rg-46939

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04210 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CATERING, podjetje za

gostinstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Štihova 13, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25855/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5859263
Firma: CATERING, podjetje za gostin-

stvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  CATERING,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Avčinova 4
Osnovni kapital: 21,800.000 SIT
Ustanovitelja: Catering Commerce,

d.o.o., Ljubljana, Središka 4, vstopil 25. 7.
1996, vložil 14,502.359 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kolakovič Milan, Škofja Lo-
ka, Pod Plevno, vstopil 11. 5. 1994, vložil
7,297.641 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Roth Marko, izstopil 25. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Roth
Marko, razrešen 25. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1996:
15812 Dejavnost slaščičarn; 5010 Trgovina
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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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
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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; 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 zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprav in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-47017

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04610 z dne 27. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28394/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958806
Firma: FORTI FORTUNA IN OSTALI,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: FORTI FORTUNA IN

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

odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Pod gozdom II/11
Ustanovitelja: Fortuna Branka in Fortu-

na Tomaž, oba Grosuplje, Pod gozdom II/11,
vstopila 5. 9. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Fortuna Branka, Grosuplje, Pod
gozdom II/11, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Fortuna Tomaž, Grosuplje,
Pod gozdom II/11, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja, oba ime-
novana 5. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Dru-

go izobraževanje, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-47216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02927 z dne 28. 6. 1996 pod
št. vložka 7/28085/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950899
Firma: CENTRA SPORT, trgovina s

športnimi izdelki, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  CENTRA  SPORT,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lukanc Stojan, Tržič, Vi-

soče 27, vložil 1,230.000 SIT; Juričev Ma-
rija, Ljubljana, Grablovičeva 28, vložila
270.000 SIT, oba vstopila 11. 6. 1996; od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor: Lukanc Stojan, Tržič, Visoče 27,
imenovan 11. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-47226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17931 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  SONI,  d.o.o.,  Ljubljana,
družba za trgovino na debelo in drobno,
gostinske in turistične dejavnosti, poslov-
ne storitve, sedež: Leninov trg 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11976/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
zastopnika, odgovornost ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477964
Firma: Brezovar & Co., d.n.o., trgo-

vina, gostinske in turistične dejavnosti ter
poslovne storitve

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 3
Ustanovitelja: Brezovar Sonja izstopila

15. 12. 1994; Brezovar Sonja, vložila 2.000
SIT in Brezovar Bojan, oba Ljubljana, Pre-
glov trg 3, vstopila 15. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Brezovar Bojan, Ljubljana, Preglov
trg 3, imenovan 15. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah z živili; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-47285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02570 z dne 19. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AKTIVA GROUP, podjet-
je za ustanavljanje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 156,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zastavo
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5716187
Vpiše se zastavna pravica na celotnem

poslovnem deležu ustanovitelja za terjatev
po pogodbi o kratkoročnem kreditu št.
2049/96 za 30,000.000 SIT po obrestni meri
T + 13 % letno od črpanja kredita dalje s
prepovedjo odtujitve in obremenitve razen s
soglasjem in v korist FACTOR BANKA,
d.d.

Rg-47290

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03085 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ELDRO, podjetje za pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Gosposvetska 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14034/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5541662
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dro-

le Veronika, razrešena 12. 6. 1996; direkto-
rica Drole Ksenja, Ljubljana, Dunajska ce-
sta 433, imenovana 13. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
012 Živinoreja; 0121 Reja govedi; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 013 Mešano kme-
tijstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 014 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 015 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 050 Ri-
bištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 202 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-

nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov 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; 2911 Proizvodnja motor-
jev 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; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
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.; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-

pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 296 Proizvodnja
orodja in streliva; 2960 Proizvodnja orožja
in streliva; 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2872 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 334 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 335 Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja
ur; 341 Proizvodnja motornih vozil; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 342 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja priko-
lic, polprikolic; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 343 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 351
Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 352 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3520 Proizvodnja želez-
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niških in drugih tirnih vozil; 353 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 354
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil
za invalide; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 355 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 401 Oskrba z elektriko; 4010 Oskr-
ba z elektriko; 402 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 402
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 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na deblo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 50401 Trgovina na debe-
lo 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;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki;
5151Trgovina 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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); 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
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Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 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; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
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; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04093 z dne 3. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959659
Firma:  DVO,  trgovina,  inženiring  in

marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DVO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Dvoraček Milica, Ljub-

ljana, Vodnikova 173, vstopila 19. 6. 1996,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dvo-
raček Milica, Ljubljana, Vodnikova 173,
imenovana 19. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-

vezane storitve; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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 kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo; dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov.
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Rg-40018

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00515 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa INDATA, podjetje za industrijsko
avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana, Povše-
tova 47, sedež: Povšetova 47, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5315930
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Burian Saša, razrešen 25. 1. 1995;
Erklavec Miha, Portorož, Sončna pot 15,
razrešen 25. 1. 1995 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-40021

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00557 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CRONEX, podjetje za izgradnjo ob-
jektov doma in v tujini, d.o.o., Ljubljana,
Tacenska 14, sedež: Tacenska 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12942/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje v d.n.o. in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505283
Firma:  CRONEX  POŽUN  &  PART-

NER, podjetje za inženiring in izgradnjo
objektov doma in v tujini, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: CRONEX POŽUN &
PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Požun Tatjana in Rihar
Gregor, oba iz Ljubljane, Tacenska 14,
vstopila 26. 6. 1991, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40283

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00328 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu
vpisa FONOLA, založništvo, distribucija,
marketing, produkcija, komuniciranje,
agencijske storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Na griču 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 5792/95 v nazivu firme, poštne številke
sedeža firme, ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5926262
Firma: FONOLA, založništvo, distri-

bucija, marketing, produkcija, komunici-
ranje, agencijske storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1111 Ljubljana, Na griču 13
Ustanovitelj: Strah Matej, Ljubljana, Na

griču 13, vstop 20. 10. 1995, vložek
1,536.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strah Matej, imenovan 20. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11151 z dne 29. 12. 1995 pri subjektu
vpisa CONTRADE, podjetje za svetova-
nje, inženiring, trgovino in zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prešernova
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, sedeža, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320216
Sedež: 1000 Ljubljana, Mali trg 4
Osnovni kapital: 3,163.974 SIT
Ustanovitelja: Babič-Matko Lucija, vsto-

pila 21. 12. 1989, in Babič Drago, vstopil
19. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Maurerjeva 4,
vložila po 1,581.987 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 221
Založništvo; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 261 Proizvodnja stekla in stekle-
nih izdelkov; 297 Proizvodnja gospodinj-
skih aparatov in naprav; 361 Proizvodnja
pohištva; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-

delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-40334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16796 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ASMARK, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež: Žebljar-
ska  5,  1240  Kamnik,  pod  vložno  št.
1/10245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5448468
Osnovni kapital: 2,057.300 SIT
Ustanovitelj: Schnabl Alojz, Kamnik, Bi-

striška 10, vstop 25. 10. 1990, vložek
2,057.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03401 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa NON STOP, Storitve in trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Puntarjeva ul. 11,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02995/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nika in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5601185
Firma: NON STOP, Podjetje za stori-

tve, d.o.o., Koper
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Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Knez Robert, Trst, Italia,

Borgo S. Sergio, Via Morpurgo 13, vstop
15. 4. 1991, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Plut Vera, izstop 8. 12.
1994; Laura Palčič Knez, Trst, Italia, Borgo
S. Sergio, Via Morpurgo 13, vstop 8. 12.
1994, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Robert, razrešen 8. 12. 1994;
direktorica Plut Vera, Koper, Kvedrova 1,
imenovana 8. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
9304 Pogrebne storitve.

Rg-40432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03018 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa VITEZ A, izobraževanje in uspo-
sabljanje ter turistična dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove 8, sedež: Ul.
Ane Ziherlove 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10280/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo deležev
in osnovnega kapitala ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5445744
Osnovni kapital: 2,032.000 SIT
Ustanovitelja: Varga Vida, Ljubljana, Ul.

Ane Ziherlove 8, in Varga Teodor, Ljublja-
na, Brodarjev trg 13, vstopila 10. 12. 1990,
vložila po 1,016.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 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.; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 80220 Srednješolsko poklic-
no in strokovno izobraževanje; srednješol-
sko tehniško in poklicno izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-40458

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01482 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27784/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940354
Firma: ROK GREGOREC & Co., sto-

ritve in consulting, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROK GREGOREC &

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

odgovornostjo
Sedež: 1110 Ljubljana, Petrovičeva 9
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Gergorec Marija in Gergo-

rec Ayman, oba iz Ljubljane, Petrovičeva 9,
vstopila 19. 3. 1996, vložila po 5.000 SIT,

odgovornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gergorec Marija in tehnični direktor
Gergorec Ayman, imenovana 19. 3. 1996,
zastopata družbo brez omejitev v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40500

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00451 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ATACO, inženiring, d.o.o., Prešer-
nova cesta 15, Ljubljana, sedež: Prešer-
nova cesta 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev, deležev in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5551137
Osnovni kapital: 1,709.000 SIT
Ustanovitelja: Hrušovar Tadej, Ljublja-

na, Prešernova cesta 15, vstop 30. 12. 1991,
vložek 409.000 SIT, in Božič Martin, Ljub-
ljana, Mucherjeva 6, vstop 30. 12. 1994,
vložek 1,300.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri podaji 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; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-40546

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02814 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TILIA, Podjetje za prodajo knjig,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Spodnje Pirniče
25, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/02379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293928
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štraus Miroslav, Ljublja-

na, Sedejeva 12, in Terdič Frančišek, Ljub-
ljana, Sedejeva 10, vstopila 3. 10. 1989,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Terdič Jože, izstopil 20. 1. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Terdič Jože, razrešen 20. 1. 1995; direk-
tor Terdič Frančišek in pomočnik direktorja
Štraus Miroslav, imenovana 20. 1. 1995 za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih

kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje.

Rg-40604

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17229 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ASTERISK, d.o.o., Podjetje za elek-
troniko in računalništvo, Kranjčeva 8,
Ljubljana, sedež: Kranjčeva 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5488729
Osnovni kapital: 1,513.920 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Boris, vstopil 21.

12. 1990, in Hočevar Podlipnik Mojca, vsto-
pila 23. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Kranjče-
va 8, vložila po 756.960 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem.

Rg-40626

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17221 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MULLER, družba za trgovino z me-
šanim blagom, Domžale, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 117, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/02854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5295939
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Muller Ivan Peter in Mul-

ler Nataša, oba iz Domžal, Ljubljanska ce-
sta 117, vstopila 16. 11. 1989, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 3663 Proizvod-

nja drugih izdelkov, d.n.; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40880

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02236 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KERADEL, podjetje za trgovino na de-
belo in drobno ter zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rojčeva ul. 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716489
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 4541 Fa-

saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40930

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06105 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27350/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5926777
Firma: BOLTAR RD, prevozno in tr-

govsko podjetje, k.d., Ljubljana
Skrajšana  firma:  BOLTAR RD, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Rojčeva ulica

15
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Boltar Iztok, Ljubljana,

Rojčeva ulica 15, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, in Raičković Danije-
la, Divača, Kraška 75, vložila 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja – oba vstopila
21. 12. 1995.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Boltar Iztok, imenovan 21. 12. 1995,
kot komplementar zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6771 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-40981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01511 z dne 23. 5. 1996 pod št. vložka
1/27912/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940389
Firma: DADA TRADE, storitve, mar-

keting in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DADA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Gumnišče 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šporar Davkorka, Ljub-

ljana, Prušnikova 9, vstop 27. 3. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šporar Davkorka, imenovana 27.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 221 Založ-
ništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane stori-
tve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih

sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 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; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-

ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v speicializiranih proda-
jalnah; 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; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na dobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
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mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popavila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 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); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za

nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.;

Rg-40989

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02158 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa UNIONBOX, trgovsko podjetje ex-
port-import, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11310/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža stemile
podatki:

Matična št.: 5462215
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 4.

Rg-41110

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18051 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
FINALIST, podjetje za gradbene usluge,
d.o.o., Ljubljana, Metliška 6, sedež: Met-
liška 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5486963
Firma: FINALIST Slak in Slak, grad-

bene storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FINALIST, Slak in

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Slak Karolina in Slak An-

ton, oba iz Ljubljane, Metliška 6, vstopila
19. 12. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602

Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 652 Drugo fi-
nančno posredništvo; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-41120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18142 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
JOAL, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Litija, sedež: Partizan-
ska pot 46, 170 Litija, pod vložno št.
1/24417/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in ustanoviteljice, uskladitev
dejavnosti, zastopnico in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5814693
Firma: MIHELČIČ & drugi, podjetje

za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.n.o., Litija

Skrajšana firma: MIHELČIČ & drugi,
d.n.o., Litija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 212.000 SIT
Ustanoviteljici: Bučar Jožefa, vstopila

14. 6. 1993, in Mihelčič Alenka, vstopila
21. 12. 1994, obe iz Litije, Partizanska pot
46, vložili po 106.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mihelčič Alenka, imenovana 21.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 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; 172 Tkanje tek-
stilij; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 173 Plemenitenje tek-
stilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 174 Pro-
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izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 183 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in do-
delava usnja; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 1930 Proizvodnja obutve; 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov, in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja

pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in kmiljenje elektrike; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 361 Proizvodnja pohištva; 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; 362 Kovanje ko-
vancev, proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
3640 Priozvodnja športnih izdelkov; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 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;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-

šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 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; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
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stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-

lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
611 Pomorski promet; 6110 Pomorski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 622 Izredni zračni promet; 6220 Izred-
ni zračni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 6412 Kuriske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem,
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obde-
lava podatkov; 725 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-

bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 744 Ekonomska propaga-
nda; 7440 Ekonomska propaganda; 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-41128

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18329 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa NOVA REVIJA, d.o.o., časopisno založ-
niško podjetje, Ljubljana, sedež: Cankar-
jeva 10b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09324/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo firme, ustanoviteljev in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5427258
Firma: NOVA REVIJA, d.o.o., časopi-

sno, založniško podjetje, Ljubljana
Skrajšana firma: NOVA REVIJA, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 1
Osnovni kapital: 1,502.802 SIT
Ustanovitelji: Grafenauer Niko, Ljublja-

na, Bratovševa ploščad 21, Hribar Tine, Ig,
Tomišelj 31, Skrušny Jaroslav, Ljubljana,
Tobačna 2a, Jančar Drago, Ljubljana, Šti-
hova ul. 2, Snoj Jože, Ljubljana, Kolezijska
25, Inkret Andrej, Ljubljana, Zvonarska
7/III, Košir Manca, Ljubljana, Gorkičeva
16, Jambrek Peter, Bled, Cesta v Megre 4,
Puhar Alenka, Ljubljana, Malejeva 23, Ber-
nik Janez, Ljubljana, Komenskega 8, No-
vak Boris A., Ljubljana, Kuzmičeva 5, Bajt
Drago, Ljubljana, Celovška 87, Tomc Gre-
gor, Ljubljana, Trubarjeva 34, in Zalaznik
Tomaž, Ljubljana, Celovška 83 – vstopili
22. 10. 1990, vložili po 107.343 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-41148

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18967 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
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vpisa ZOAL, podjetje za zastopstva, iz-
voz-uvoz, trgovina na debelo in drobno,
proizvodnja, Bakovnik, Kamnik, sedež:
Ulica Matije Blejca 5, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/20927/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo kapita-
la, družbenikov in firme s temile podatki:

Matična št.: 5739446
Firma: ZORMAN MARKET, podjetje

za zastopstva, izvoz-uvoz, trgovina na de-
belo in drobno, proizvodnja, d.o.o., Kam-
nik

Skrajšana firma: ZORMAN MARKET,
d.o.o., Kamnik

Osnovni kapital: 1,681.969 SIT
Ustanovitelja: Zorman Zlata, vstopila 15.

12. 1992, in Zorman Janez, vstopil 30. 12.
1994, oba iz Kamnika, Ul. Matije Blejca 5,
vložila po 840.984,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-41305

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19684 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SAT, proizvodnja elektronskih na-
prav, servis, storitve, trgovina, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Vrhnika, Cankarjev trg 6, se-
dež: Cankarjev trg 6, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/04664/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5331609
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelja: Planinc Stanislav in Pla-

ninc Rok, oba iz Medvod, Zgornje Pirniče
71c, vstopila 31. 1. 1990, vložila po 460.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 321 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 322 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;
361 Proizvodnja pohištva; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, 522 Trgovina na drobno z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-

be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništvo; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško in poslovno svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Rg-41324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02787 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa NOBL, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Neveljska pot 17, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/18789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, zastopnike in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5739845
Ustanovitelja: Spruk Jože, izstop 15. 5.

1995; Novak Silva, Kamnik, Neveljska pot
17, vstop 15. 5. 1995, vložek 1,582.242 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Spruk Jože, razrešen 15. 5. 1995;
direktorica Novak Silva, imenovana 15. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-41345

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05866 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ALLEGRO, d.o.o., podjetje za trgovino na
veliko in malo, proizvodnjo, trgovino ...,
Ljubljana, sedež: Cesta na Laze 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02826/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300908
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 172 Tka-

nje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-

kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Prizivodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3542 Pro-
izvodnja koles; 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.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 454 Zaključna gradbena dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
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premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 93623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-41387

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00450 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BRIŠKI, trgovsko podjetje na debe-
lo in drobno, Kočevje, d.o.o., sedež: Tur-
jaška ulica, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/08698/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gopodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in zastopnika ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5416515
Firma: BRIŠKI, trgovina, gostinstvo in

storitve, d.o.o., Trg zbora odposlancev 56,
Kočevje

Skrajšana firma: BRIŠKI, d.o.o., Ko-
čevje

Sedež: 1330 Kočevje, Trg zbora odpo-
slancev 56

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Briški Marjan, Kočevje,

Klinja vas 52, vstop 2. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 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, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-

tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializirinih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-41413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01063 z dne 20. 3. 1996 pod št. vložka
1/27605/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938228
Firma: MARKELJ & CO, družba za

opravljanje kmetijske in poslovnih dejav-
nosti, d.n.o., Ivančna Gorica, Pot v Boršt
13

Skrajšana  firma:  MARKELJ  &  Co,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1295   Ivančna  Gorica,  Pot  v
Boršt 13

Ustanovitelji: Markelj Marija, Markelj
Marija in Markelj Dušan, vsi iz Ivančne
Gorice, Pot v Boršt 13, vstopili 19. 12. 1996,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Markelj Marija in Markelj Marija,
imenovani 19. 2. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 012 Živinoreja;
0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Poljedelstvo, povezano z živi-
norejo – mešano kmetijstvo; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 454 Zaključna gradbena de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5123 Trgovina na debe-
lo z živimi živalmi; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih

prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 714 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-41694

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01310 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa HIŠA DARIL 999, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Poljanska c. 1, Ljubljana, se-
dež: Poljanska c. 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25611/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5847907
Firma: HIŠA DARIL 999, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva c. 45
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva c. 45.

Rg-41717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02179 z dne 14. 6. 1996 pod št. vložka
1/28013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945054
Firma: BIG TRADING, terminsko tr-

govanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BIG TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stanič Marija, Ljubljana,

Rimska 8, vložila 150.000 SIT, Stanič Goj-
ko, Ljubljana, Kraška 12, vložil 150.000
SIT, Peklar Leonardo, Hrastnik, Marno 1,
vložil 150.00 SIT, Logar Matjaž, Mirna,
Ševnica 10, vložil 450.000 SIT, in SOCIUS,
družba za svetovanje, inženiring in založ-
ništvo, d.d., Tržaška 132, Ljubljana, vložil
600.000 SIT – vstopili 5. 4. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Matjaž, imenovan 5. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19215 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HIPOS, Proizvodno-storitveno pod-
jetje, d.o.o., Kočevje, sedež: Mahovnik 50,
1330 Kočevje, pod vložno št. 1/11474/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in osnovnega kapitala, uskla-
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ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489423
Firma: HIPOS, Proizvodno-storitveno

podjetje, d.o.o., Mahovnik 50, Kočevje
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Rac Franc, Kočevje, Ma-

hovnik 50, vstop 25. 12. 1990, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-42104

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20086 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa RAINBOW, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Kopalniška
pot št. 1, Brezovica pri Ljubljani, sedež:
Kopalniška pot 1, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/11150/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme in skraj-
šane firme ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5462355
Firma:  RAINBOW,  družba  za  pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, Brezovica
pri Ljubljani, Kopalniška pot 1

Skrajšana  firma:  RAINBOW,  d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Janez, vstopil 7.

1. 1991, in Tomšič Rosana, vstopila 26. 5.
1993, oba iz Brezovice pri Ljubljani, Ko-
palniška pot 1, vložila po 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-

gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami, 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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; 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; 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; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-42106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20088 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BIGA, Proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Brodska cesta 2a,
sedež: Brodska cesta 2a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12379/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5488362
Osnovni kapital: 1,599.000 SIT
Ustanovitelj: Janič Zoran, Mavčiče, Po-

dreča 17, vstop 17. 5. 1991, vložek
1,599.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-

javnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo.

Rg-42113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20100 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BRINA, Podjetje za montažo in tr-
govino, d.o.o., Kamnik, Steletova 8, se-
dež: Steletova 8, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/06097/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, firme, sedeža in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5355222
Firma: BRINA, Podjetje za montažo in

trgovino, d.o.o., Jurčičeva ul. 3, Kamnik
Skrajšana firma: BRINA, d.o.o., Kam-

nik
Sedež: 1240 Kamnik, Jurčičeva ul. 3
Osnovni kapital: 1,725.400 SIT
Ustanovitelja: Hribovšek Andrej, vložil

1,035.240 SIT, in Hribovšek Marina, vloži-
la 690.160 SIT, oba iz Kamnika, Jurčičeva
3, vstopila 18. 3. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati.

Rg-42123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20128 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AUCOMM, d.o.o., trgovina in stori-
tve, sedež: Cankarjeva 8, 1370 Logatec,
pod vložno št. 1/19842/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854962
Osnovni kapital: 1,933.750 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Marjan in Rupnik

Nataša, oba iz Borovnice, Gradišnikova 18,
vstopila 31. 7. 1992, vložila po 966.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 651 Drugo posredništvo;
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; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 8041 Dejavnost voz-
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niških šol; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-42157

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01132 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PE-NI, podjetje za trgovino in zu-
nanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta v Rožno dolino 18b, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17633/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, deležev in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631491
Ustanovitelja: Svetlin-Dovšak Nina,

vstopila 26. 3. 1992, vložila 1,023.600 SIT,
in Dovšak Peter Anton, vstopil 31. 1. 1995,
vložil 682.400 SIT, oba iz Ljubljane, Reber
7, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dovšak Peter Anton, imenovan 31.
1. 1995, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-42165

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01958 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa AGROLIT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Litija,
Graška c. 25a, sedež: Graška c. 25a, 1270
Litija, pod vložno št. 1/10928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5709148
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 5225 Tr-

govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-42181

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02043 z dne 10. 5. 1996 pod št. vložka
1/27861/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5942977
Firma: POLIKS – POGAČAR & CO.,

livarstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: POLIKS – POGAČAR

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

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Opekarniška

ulica 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pogačar Viktor, in Poga-

čar Robert, oba iz Radomelj, Opekarniška
ulica 15, vstopila 9. 4. 1996, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Pogačar Viktor in Pogačar Robert, ime-
novana 9. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev, razen pri poslih, ki se ne opravlja-
jo redno v okviru dejavnosti ali so posebne-
ga in rizičnega pomena, in sicer pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin, grad-
nja ali rekonstrukcija stavb, kapitalska ude-
ležba v drugih družbah, kooperacijski in dru-
gi trajni posli za dobo, ki je daljša od enega
leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali obra-
tov, najem kreditov ali dajanje poroštev, če
znesek preseže tolarsko protivrednost 5.000
DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja in dodeli-
tev ali odvzem prokure.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 27100 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih ce-
vi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje oz-
kega traku; 27330 Hladno profiliranje;
27340 Vlečenje žice; 27350 Druga primar-
na predelava železa, jekla; proizvodnja fe-
rozlitin zunaj standardov ECSC; 27410 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 27420 Proizvod-
nja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca,
cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra;
27450 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvod-
nja drugega orodja; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29130 Proizvodnja pip in venti-
lov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transprotnih na-
prav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29710 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 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; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-42217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01191 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa EFEKT, notranja in zunanja trgo-
vina ter proizvodnja izdelkov, d.o.o., se-
dež: Nova pot 82, 1357 Vnanje Gorice,
pod vložno št. 1/05140/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330602
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 331 Pro-

izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
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drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 714 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7512 Dejavnost javnih usta-
nov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-
nega zavarovanja; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
sti.

Rg-42252

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04736 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa INFO MEDIA STUDIO, družba za
informativni marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Medvedova 26b, sedež: Medvedova
26b,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16901/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5607183
Firma: INFO MEDIA STUDIO, druž-

ba za informativni marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Vurnikova 2

Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2.

Rg-42257

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05345 z dne 19. 3. 1996 pod št. vložka
1/27595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924081
Firma: NISHIO & Co, posredništvo in

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lavričeva 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Yoshiko Nishio, Kanaga-

wa, O mach 6-1-18 Kamakura-shi, in Nacer
Krouh, Constantine, Rue Baudief Abdellah,
vstopila 20. 10. 1995, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Nacer Krouh in Yoshiko Nishio, ime-
novana 20. 10. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje.

Rg-42691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02319 z dne 5. 6. 1996 pod št. vložka
1/27982/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945402
Firma: ZAJEC R. & Co., d.n.o., pro-

izvodnja izdelkov iz lesa, trgovina in sto-
ritve, Ljubljana

Skrajšana  firma:  ZAJEC  R.  &  Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana Polje, Cesta na
Ježah 36

Ustanovitelja: Zajec Robert in Zajec Ma-
rija, oba iz Ljubljane Polje, Cesta na Ježah
36, vstopila 10. 5. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zajec Robert in Zajec Marija, ime-
novana 10. 5. 1996, kot vodji zastopata druž-
bo neomejeno subsidiarno.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 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; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo.

Rg-42704

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01746 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa TAO, družba za trgovanje na debe-
lo in drobno in agencijske posle, d.o.o.,
Zbilje 21a, sedež: Zbilje 21c, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/03028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in deležev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5296161
Firma: TAO, Posredovanje v blagov-

nem prometu in turizem, d.o.o., Zbilje
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 69
Ustanovitelja Turk Anton-Pavel, Med-

vode, Zbilje 69, vstop 17. 9. 1989, vložek
1,000.000 SIT, in Turk Robert, Ljubljana,
Herbersteinova 18, vstop 27. 3. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurista Turk Ana in Turk Anton-Pavel, oba
iz Medvod, Zbilje 69, in direktor Turk Ro-
bert, ki zastopa družbo brez omejitev, ime-
novani 27. 3. 1996; direktor Turk Pavel,
razrešen 27. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
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; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi,
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261

Trgovina na drobno po pošti; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Rg-42759

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00172 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa UMco, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za svetovanje, reklamo, raziskave, meri-
tve, kulturo, gostinstvo, trgovino,
zdravstvo, založništvo, turizem in šport
ter raču., sedež: Na pobočju 22, 1351 Bre-
zovica, pod vložno št. 1/15596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5618576
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Racman Sergej, Lukovica

pri Brezovici, Na pobočju 22, in Rugelj Sa-
mo, Ljubljana, Rozmanova 2, vstopila 15.
1. 1992, vložila po 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-43050

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01762 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GOT, podjetje za gradnjo, opremo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul.
borcev za severno mejo 60, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11261/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464358
Firma: GBR, Družba za upravljanje,

inženiring in gradnje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GBR, d.o.o., Ljublja-

na
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Roš Ivan in Roš Stanisla-

va, oba iz Ljubljane, Ul. borcev za severno
mejo 60, vstopila 21. 12. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb.
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Rg-43117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19527 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VODE, Gradbena mehanizacija in
prevozi, Dol pri Ljubljani, d.o.o., sedež:
Osredke 45, 1262 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/24436/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5800234
Osnovni kapital: 14,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vode Marko, Dol pri

Ljubljani, Osredke 45, in Todorović Dra-
gan, Ljubljana, Celjska 25, vstopila 29. 6.
1993, vložila po 7,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1412 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in koalina; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregiranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trrgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin 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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-43223

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02831 z dne 18. 6. 1996 pod št. vložka
1/13393/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5523915002
Firma: TIRCOM, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
STUDIO FENIKS TRŽIČ

Skrajšana firma: TIRCOM, d.o.o.,
Ljubljana, STUDIO FENIKS TRŽIČ

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4290 Tržič, Kovorska 17
Ustanovitelj: TIRCOM, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 116, vstop 15. 5. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ahačič Branko, ki zastopa podružnico
brez omejitev, in zastopnica Ahačič Mojca,
ki je kot vodja podružnice, pooblaščena za
sklepanje poslov, nakup in prodajo v po-
družnici, oba iz Žabnice, Srednje Bitnje 57,
imenovana 15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-43226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02800 z dne 10. 6. 1996 pod št. vložka
1/27497/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje TOZD-a,
spremembo firme, zastopnika, in dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, ustanovitelje, os-
novni kapital in začasne člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5923930
Firma: ELEKTROSERVISI, Proizvod-

nja, trgovina, montaža, servisiranje, d.d.
Skrajšana firma: ELEKTROSERVISI,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Glavarjeva 14
Osnovni kapital: 473,365.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
47,337.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 47,337.000
SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova ul. 28, vložil 245,526.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 94,673.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa vloži-
li 38,492.000 SIT – vstopili 16. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Debevec Peter, Ljubljana, Pod lipa-
mi 12, imenovan 12. 3. 1995, kot član zača-
sne uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zupančič Fran-
čišek, Hojan Antonija-Tončka, Lipovec
Marko, Grojzdek Srečko, Pugelj Tone, Bo-
hinc Janez in Franetič-Iglič Lička, vstopili
15. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
743 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti.

S sklepom Srg 1932/96 z dne 10. 6. 1996
je bilo pri TOZD ELEKTROSERVISI,
o.sub.o., Ljubljana, Glavarjeva 14
(1/1771/06) v sestavi DO ELEKTRO
LJUBLJANA, DO za distribucijo električne
energije, n.sub.o., Ljubljana vpisano last-
ninsko preoblikovanje na podlagi soglasja
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo opr. št. LP 00549/00418 – 1996/IZ.

Rg-43269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05482 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Območna enota Krško, sedež: Trg
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Matije Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/10687/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345005
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Krško, Krško, Trg Mati-
je Gubca 3

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Krško

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-43355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01622 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa STOL, industrija pohištva, d.d., Kam-
nik, sedež: Ljubljanska 45, 4246 Kamnik,
pod vložno št. 1/01123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5037948
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Urh

Marjan, Kamnik, Palovška 21, razrešen 31.
1. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan 1. 2.
1996 za direktorja, ki zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Rg-43419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04645 z dne 12. 3. 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 spremembo zastopnika in
spremembo člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5621089
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovačič Danilo, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Tovornik Srdan, Nova Gorica, Uli-
ca Gradnikove brigade 29, imenovan 30. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Tovornik Srdan,
izstop 30. 6. 1995; Tomažič Franc, vstopil
30. 6. 1995.

Rg-43490

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03246 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RADIOTRANS, proizvodnja, pro-
daja, servis, prevozi in transporti, d.o.o.,
Brezovica, Ul. Ivana Selana 42, sedež: Uli-
ca Ivana Selana 42, 1351 Brezovica, pod
vložno št. 1/22706/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5775779
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 15110

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 22120
Izdajanje časopisov; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 31200 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 45310

Električne inštalacije; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
piarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52320 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 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; 6022 Stori-
tve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-43747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02748 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
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vpisa ŠUBEL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Nadgoriška cesta 70, Črnuče, sedež: Nad-
goriška cesta 70, 1231 Črnuče, pod vložno
št. 1/12940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5504783
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 287 Pro-

izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-43756

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06065 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa KOTORNA, družba za trgovino na de-
belo in drobno, d.o.o., sedež: Štihova 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26489/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5903416
Ustanovitelja: Valentič Edi, izstopil

23. 11. 1995; Valentič Andrej, Sv. Anton,
Vrtine 2, vstopil 23. 11. 1995, vložil 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45149

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01144 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BLOK, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Spodnje Gameljne 56, 1211 Šmartno
pod Šmarno goro, pod vložno št.
1/17548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5888069
Firma: BLOK, d.o.o., podjetje za pre-

delavo sekundarnih surovin in trgovina z
barvnimi kovinami

Skrajšana firma: BLOK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Karel, izstopil 28.

12. 1994; Jerina Samo in Jerina Mojca, oba
iz Ljubljane, Senožeti 54, vstopila 28. 12.
1994, vložila po 787.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Karel, razrešen 28. 12. 1994;

direktorica Jerina Mojca, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lah-
kih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih 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 orpemo;
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; 51461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-45153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01755 z dne 24. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SOBEK TRADE, d.o.o., Ljubljana,
Glinškova ploščad 25, sedež: Glinškova
ploščad 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16442/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev in odgo-
vornosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5591481
Firma: KRISTAN & KRISTAN, Inže-

niring, d.n.o.
Skrajšana  firma:  KRISTAN  &  KRI-

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Kristan Božidar, izstopil

1. 6. 1994; Kristan Božidar in Kristan Jana,
oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad 25,
vstopila 1. 6. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervimi 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;
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; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45182

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00177 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AC, proizvodnja, trženje, storitve,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Celovška  143,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5661846
Sedež: 1000 Ljubljana, Murkova 8
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 0124 Re-

ja perutnine; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
15812 Dejavnost slaščičarn; 177 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 193 Pro-
izvodnja obutve; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 8042 Drugo izobraževanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-45195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01725 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27789/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940826
Firma: DFG CONSULTING, informa-

cijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: DFG CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 51a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fras Zmagoslav, Polhov

Gradec, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu
70, in Gvozdanovič Tomaž, Ljubljana, Slo-
venska c. 51a, vstopila 9. 4. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Fras Zmagoslav in Gvozdanovič To-
maž, imenovana 9. 4. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;

2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalanah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45197

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01960 z dne 9. 5. 1996 pod št. vložka
1/27858/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944708
Firma: PRO PRO GROUP, d.o.o., Pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo, inženiring,
zastopanje, izvoz in uvoz, Ljubljana

Skrajšana firma: PRO PRO GROUP,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Valjhunova uli-
ca 3

Osnovni kapita: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rauh Tone, vložil

1,350.000 SIT, in Rauh Primož, vložil
150.000 SIT, oba iz Ljubljane, Valjhunova
ulica 3, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rauh Tone, imenovan 17. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje, valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in opreme za obdelavo po-
datkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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; 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-
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ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 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 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;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičinami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
pravah; 7260 Druge računalniške dejavno-

sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02052 z dne 12. 6. 1996 pri subjektu
vpisa SRC, informatika, računalništvo, in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
c.  36,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02022/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5279224
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna cesta 18
Ustanovitelji: POSLOVNI SISTEM

KEMIJA, d.o.o., izstop 2. 4. 1996; Štefan-
čič Stane, izstop 21. 3. 1996; Britovšek To-
ne, izstop 6. 3. 1996; Ljubljanska banka,
d.d., izstop 26. 2. 1996; Mesto Ljubljana,
izstop 4. 3. 1996; SRC AGON, Poslovne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 118,
vstop 20. 1. 1995, vložek 8,669.805 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73012 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-45201

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02055 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO-STANOVANJSKO
PODJETJE, d.d., sedež: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, pod vložno št. 1/00276/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5144728
Člani nadzornega sveta: Pušnik Ingrid,

Peklar Stojan, Napret Jurij, Mastnak Franc,
Napret Martin, Šopar Stanislav, Žagar Lea,
Jurič Ana in Štarkl Stanka, izstopili 9. 4.
1996; Grošelj Leopold, Gričar Ernest, Vi-
dovič Franc, Pergar Marjan, Romih Zlatko
in Senčar Karolina, vstopili 9. 4. 1996.

Rg-45217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02905 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa DILEX, Izvoz, uvoz, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ogrin-
čeva 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23687/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5799619
Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
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vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posrendištvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
srednitšvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 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; 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; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za

krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02932 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO-STANOVANJSKO
PODJETJE, d.d., sedež: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, pod vložno št. 1/00276/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144728
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ram-

šak Viktor, Hrastnik, Cesta padlih borcev
24, razrešen 31. 5. 1996 kot v.d. direktorja
in imenovan 1. 6. 1996 za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19828 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa AGROLIT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Litija,
Graška c. 25a, sedež: Graška c. 25a, 1270
Litija, pod vložno št. 1/10928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5709148
Osnovni kapital: 4,558.419 SIT
Ustanovitelj: Grošelj Franc, Litija,

Graška c. 25, vstop 17. 1. 1991, vložek
4,558.419 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grošelj Vida, razrešena 29. 12.
1994; direktor Grošelj Franc, imenovan 29.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0125 Reja drugih živali; 0141 Stori-

tve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 2415 Proizvodnja gnojil in dušiko-
vih spojin; 242 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilih in polirnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 6024 Cestni tovorni promet;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7482 Pakira-
nje.

Rg-45294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18973 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa CORDO, trgovina, storitve in iz-
vedba, d.o.o., Ribnica, sedež: Sveti Gre-
gor  4,  1000  Ribnica,  pod  vložno  št.
1/14987/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5575214
Sedež: 1316 Ortnek, Sveti Gregor 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Ana, Kočevje,

Cesta na Trato 15, vstop 27. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 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
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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
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdeki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18667 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa POLENO, lesno predelovalno, ko-
vinsko, kovinska galanterija in trgovina,
d.o.o., Litija, sedež: Valvazorjev trg 23,
1270 Litija, pod vložno št. 1/14931/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5569818
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Volk Marija, Litija, Val-

vazorjev trg 23, vstop 2. 9. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 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.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno 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.;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje, 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij.

Rg-45296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00861 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ULTIMA, podjetje za trgovino in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kle-
če 12, sedež: Cesta v Kleče 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme in zastopnika, razširitev in uskla-
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ditev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5553482
Firma: ULTIMA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Grudnova 1

Sedež: 1000 Ljubljana, Grudnova 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Preskar Andreja, Ljubljana, Gotska
9, imenovana 15. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 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; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 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; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18974 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TKB, Podjetje za prevoz, proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Kočevje, Željne
15, sedež: Željne 15, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/09799/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala in firme ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5438888
Firma: TKB, Podjetje za prevoze, pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Željne 15,
1330 Kočevje

Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Troha Robert, Stara Cer-

kev, Stari log 21, Bartol Ivan, Stara Cerkev,
Koblarji 30, in Kavčič Andrej, Kočevje,
Željne 15, vstopili 7. 12. 1990, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 142 Pri-
dobivanje peska in gline; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 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; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev.

Rg-45323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14094 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MARO & CO, inženiring, d.o.o., Du-
najska cesta 383, Ljubljana, sedež: Du-
najska cesta 383, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792002
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vobič Romana in Vobič

Roman, oba iz Ljubljane, Dunajska 383,
vstopila 20. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Vobič Rozali-
ja, izstopila 12. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je penehalo
Vobič Rozaliji, ki je bila razrešena 12. 5.
1994 kot pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lese-
nih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin,
papirja in kartona; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 501 Trgovina z motor-
nimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7031 Dejavnost agencij za po-
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sredništvo v prometu z neperemičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-45365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01437 z dne 24. 6. 1996 pri subjektu
vpisa KORS 3, import-export, d.o.o., se-
dež: Cesta 24. junija 72b, 1231 Ljubljana-
Črnuče, pod vložno št. 1/22324/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in ustanovitelja, uskladitev dejavno-
sti, preoblikovanje družbe iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo deležev in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5751322
Firma: PETKOVŠEK – KORS 3 & Co,

import-export, d.n.o., Ljubljana-Črnuče
Skrajšana firma: PETKOVŠEK – KORS

3 & Co, d.n.o., Ljubljana-Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Petkovšek Andrej, Ljub-

ljana-Črnuče, Cesta 24. junija 72b, izstopil
in ponovno vstopil 20. 3. 1995, in Bedenk-
Žalac Jana, Ljubljana-Črnuče, Izletniška 5,
vstopila 20. 3. 1995, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1996: 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, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-45465

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00939 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27742/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5937981
Firma: STOL PRODAJA, trgovina in

inženiring, d.o.o., Kamnik
Skrajšana  firma:  STOL  PRODAJA,

d.o.o.,  Kamnik

Pravnoorg oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomazin Marko, Tržič, Za jezom 26,
imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri podaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-

piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45466

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00940 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27740/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5937990
Firma: STOL FAGUS, lesna proizvod-

nja, trgovina in zastopstva, d.o.o., Kam-
nik

Skrajšana firma: STOL FAGUS, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brezočnik Božo, Domžale, Pot za Bi-
strico 69, Zaboršt, imenovan 14. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.

Rg-45467

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00941 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27743/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5938007
Firma: STOL MIZARNA, proizvodnja,

inženiring, trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana  firma:  STOL  MIZARNA,

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Piskar Ivo, Motnik, Špitalič 2, imenovan
14. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbenega de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6312 Skladiščenje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45468

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00942 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27744/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938015
Firma:  STOL  REZILA,  podjetje  za

proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: STOL REZILA, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mušič Franc, Kamnik, Podgorje 128,
imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5274 Druga popravila, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-45516

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01681 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DANICA BABNO POLJE, trgovina
in posredovanje, d.o.o., sedež: Babno po-
lje 28c, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vlož-
no št. 1/20008/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5679885
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 6713 Po-

možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-45725

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04294 z dne 22. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ZLATI G, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brilejeva ulica 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09613/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temilepodatki:

Matična št.: 5435137
Firma: MGK COMMERCE, trgovina

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MGK COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jelerčič Elizabeta, Nova

Gorica, Cankarjeva 17, vstopila 2. 8. 1996,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Predovnik Viktor in Predovnik Fa-
nika, izstopila 2. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Predovnik Fanika in direktor Pre-
dovnik Viktor, razrešena 2. 8. 1996; direk-
tor Kešpret Danilo, Ljubljana, Preglov trg
11, imenovan 2. 8. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,

usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 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; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-45728

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04589 z dne 17. 9. 1996 pod št. vložka
1/27483/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5932386001
Firma:  JULIUS  MEINL,  Trgovina  s

kavo, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ko-
per

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje

38
Ustanovitelj: JULIUS MEINL, d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 21, vstop 19. 8. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kosmina Mitja, Koper, Letviška pot
12, imenovan 19. 8. 1996, kot vodja po-
družnice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 1586
Predelava čaja in kave; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-45810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01658 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpisa
CONNECTA, podjetje za ekonomsko pro-
pagando in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Škrabčeva 8, sedež: Škrabčeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23485/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in odgovornosti ter
zastopnikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768462
Firma: CONNECTA – POTOČNIK IN

PARTNER, d.n.o., ekonomska propagan-
da in marketing
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Skrajšana  firma:  CONNECTA  –  PO-
TOČNIK IN PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelji: Rosina Andrej, izstopil

27. 3. 1995; Potočnik Nataša, Ljubljana,
Vojkova cesta 87, izstopila in ponovno vsto-
pila 27. 3. 1995, in Potočnik Vasja, Ljublja-
na, Puhova ulica 4, vstopil 27. 3. 1995, vlo-
žila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Potočnik Nataša, ki od 27. 3. 1995
zastopa družbo brez omejitev, razen pri po-
slih, ki se ne opravljajo redno v okviru de-
javnosti ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, za kar potrebuje soglasje vseh
družbenikov, ki vodijo posle družbe, in si-
cer za: pridobitev, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin, gradnjo ali rekonstrukcijo
stavb, kapitalsko udeležbo v drugih druž-
bah, kooperacijske in druge trajne posle za
dobo, ki je daljša od enega leta, ustanovitev
ali ukinitev filial ali obratov, najem kredi-
tov ali dajanje poroštev, če znesek preseže
tolarsko protivrednost 5.000 DEM, sprejem
ali odpust zaposlenih, imenovanje tretje ose-
be za direktorja in podelitev ali odvzem pro-
kure, in direktor Potočnik Vasja, imenovan
27. 3. 1995, ki prav tako zastopa družbo
brez omejitev, razen pri enakih poslih kot
imenovana direktorica.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 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; 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; 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; 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; 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; 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.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil 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; 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;
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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-45815

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01670 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpisa
MAC, Trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Iz-
lake 52, 1411 Izlake, pod vložno št.
1/07321/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskaditev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, sedeža, odgovornosti
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813832
Firma: MAC, Macerl & Co., Trgovsko

podjetje, d.n.o., Izlake
Skrajšana firma: MAC, Macerl & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1411 Izlake, Narof 17
Ustanovitelja: Macerl Andrej, Izlake,

Narof 17, vložil 1.600 SIT, in Brvar Nives,
Zagorje ob Savi, Prečna pot 8, vložila 400
SIT – vstopila 30. 3. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Macerl Andrej, imenovan 30. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezevnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
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dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-46026

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18650 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa M VARIA, trgovina, gostinstvo, sto-
ritve, gradbeništvo, zastopanje, uvoz in
izvoz, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Šmartno
50, sedež: Cesta v Šmartno 50, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev in preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5445639
Firma: M VARIA Miklavžin in ostali,

d.n.o., storitveno podjetje
Skrajšana firma: M VARIA Miklavžin

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Miklavžin Janko, izstopil

in ponovno vstopil 7. 6. 1994, in Miklavžin
Zvonimira, vstopila 7. 6. 1994, oba iz Ljub-
ljane, Cesta v Šmartno 50, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Rg-46042

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10080 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KY, Inženiring in commerce, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska c. 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20558/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5697247
Firma: BOBNAR B&TRI, inženiring,

d.n.o.
Skrajšana firma: BOBNAR B&TRI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 6a
Ustanovitelji: Sabalič Klavdij, izstopil

23. 5. 1994; Bobnar Tatjana, vložila 118.011
SIT, in Bobnar Rajko, vložil 1.000 SIT, oba
iz Medvod, Zbilje 6a, vstopila 23. 5. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sabalič Klavdij in zastopnica Sabalič
Suzana, razrešena 23. 5. 1994; direktorica
Bobnar Tatjana, imenovana 23. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-46057

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00102 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CEVOD, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Nova vas, Metulje 4, se-
dež: Metulje 4, 1385 Nova vas, pod vložno

št. 1/24508/00 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.: 5818320
Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanovitelja: Kraševec Robert in Kra-

ševec Aleš, oba iz Nove vasi, Metulje 4,
vstopila 28. 6. 1993, vložila po 945.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 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.; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-

lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranh
prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami in sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-46065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18672 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HERKULES, Proizvodno trgovsko
podjetje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  C.  v
Zajčjo dobravo 18b, 1260 Ljubljana-Po-
lje, pod vložno št. 1/06045/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
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in spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5350603
Osnovni kapital: 1,502.119 SIT
Ustanovitelja: Maselj Iztok, Ljubljana-

Polje, C. v Zajčjo dobravo 18b, vstop 9. 3.
1990, vložek 1,502.119 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mohorič Rafael, izstop
20. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
selj Iztok, razrešen 22. 12. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3430
Prizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-46680

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02962 z dne 19. 9. 1996 pri subjektu
vpisa CLASSIC MARKETING, podjetje
za uvoz-izvoz, posredovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Neubergerjeva
17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03429/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
pooblastil zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5313732

Ustanovitelja: Miklavžič Damjan, Ljub-
ljana, Potrčeva 8, vstopil 26. 12. 1989, in
Okreša Damir, Šenkovec, Hrvaška, Maršala
Tita 107, vstopil 24. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklavžič Damjan, ki od 1. 9. 1995
zastopa družbo brez omejitev, vendar pa za
pravne posle, katerih vrednost presega to-
larsko protivrednost 50.000 DEM, potrebu-
je predhodno soglasje ustanovitelja.

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
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 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 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); 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;
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6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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 računaliških 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-46683

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04783 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa GRAFIMPORT, družba za trgovino na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Parmova 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06188/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5352100
Firma: METRO AVTO SERVIS, druž-

ba za vzdrževanje in popravila motornih
vozil, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: METRO AVTO SER-
VIS, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 125
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno 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; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5131 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industirjo; 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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
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; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe je z dne
13. 9. 1996.

Rg 43127

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19427 z dne 12. 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 uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5522463
Osnovni kapital: 1,568.838 SIT
Ustanoviteljica: Kreča Majda, Ljublja-

na, Ižanska cesta 55, vstop 25. 11. 1990,
vložek 1,568.838 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirna trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 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
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oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43129

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19399 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa HI, Mednaodno podjetje za proizvod-
njo, storitve, zunanjo in notranjo trgovi-
no, d.o.o., C. komandanta Staneta 13, Med-
vode, sedež: Cesta komandanta Staneta 13,
1215 Medvode, pod vložno št. 1/24061/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786126
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Djudjaj Tone, Medvode, C.

komandanta Staneta 13, vstop 15. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 212 Proizvod-
nja izdelkov iz papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43134

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19371 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SEMIT, montaža, trgovina in ser-
vis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Filipičeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5729947
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vadnov Matej, Ljubljana,

Filipičeva 6, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Weber Tadej, Ljubljana, Zrinjskega 8, vstop
30. 12. 1992, vložek 1,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vadnov Matej, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Weber Tadej, imenovan 19. 12. 1994, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Vadnov Vladimir, razre-
šen 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
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za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v

zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Tele-
komunikacije; 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 dugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavno-
sti.

Rg 43135

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19366 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ZADIG, Trgovsko podjetje, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, sedež: Mo-
krška 32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05870/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346428
Firma: ZADIG, Družba za trgovino,

d.o.o.
Skrajšana firma: ZADIG, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnik Igor, Ljubljana,

Mokrška 32, vstop 4. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozilli; 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila 50301 Trgovina na 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; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 511 Po-
sredništvo; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah;  5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg 43136

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19358 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  VITA,  consulting,  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 9, sedež:
Kersnikova 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18829/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5633559
Osnovni kapital: 2,351.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Damjan, Ljublja-

na, Prešernov trg 2, vstop 15. 10. 1993,
vložek 2,351.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg 43137

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19356 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MEND, Podjetje za projektiranje in
inženiring, d.o.o., Zagorje, sedež: Cesta 9.
avgusta 48, 1410 Zagorje, pod vložno št.
1/11808/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5875374
Osnovni kapital: 1,971.245 SIT
Ustanovitelji: Lipec Janez, Zagorje ob

Savi, Cesta 9. avgusta 79, vstop 22. 10.
1990, vložek 975.095 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grabnar Drago, Trbovlje, Kovi-
narsko naselje 1a, vstop 22. 10. 1990, vlo-
žek 200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Guček Milan, Zagorje ob Savi, Potoška vas
24, vstop 22. 10. 1990, vložek 995.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ENGENEE-
RING BIRO ČRNIVEC, d.o.o., Hrastnik,
Črnivec 6, vstop 22. 10. 1990, vložek 200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 511 Posred-
ništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
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dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Rg 43139

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19350 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PLIT, Prevozi, lesni izdelki in trgo-
vina, d.o.o., Draga, Srednja vas 3a, sedež:
Srednja vas 3a, 1319 Draga, pod vložno
št. 1/23703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti, spre-
membo firme, skrajšane firme, pooblastila,
zastopnika in povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5802229
Firma: PLIT, prevozi, lesni izdelki in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PLIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Joško in Žagar Ma-

rija, oba Draga, Srednja vas 3a, vstopila 10.
6. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žagar Marija, razrešena 30. 12.
1994 kot pomočnica direktorja in imenova-
na za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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;
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 domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 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; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n., 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 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;
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; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg 43140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15482 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu
vpisa 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 spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5784433
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Braune Janez, Domžale, Ljubljanska ce-
sta 88, imenovan 28. 11. 1994, zastopa in
predstavlja družbo neomejeno; direktorica
Brataševec Jelka, Ljubljana, Vogelna ulica
6, razrešena 28. 11. 1994 in imenovana za
prokuristko.

Rg 43141

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09903 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/23233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izbris družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Firma: KITING, podjetje za inženiring,
izvajanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana
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Skrajšana firma: KITING, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c. 45a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kitner Drago, Ljubljana,

Dolenjska c. 45a, vstop 26. 5. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Bučar Kitner Bogomira, razrešena
26. 5. 1994; direktor Kitner Drago, razrešen
26. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Drago Kitner, stanujoč Do-
lenjska c. 45a, Ljubljana.

Rg 43220

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02912 z dne 10. 6. 1996 pod št. vložka
1/01771/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenehanje DO zaradi izbrisa veh
TOZD-ov s temile podatki:

Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, DO
za distribucijo električne energije, n.sub.o.,
Ljubljana, Titova 38

Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 38
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Lipar Martin, razrešen 15. 3. 1995;
zastopnik Jevnikar Janez, razrešen 15. 3.
1995; zastopnik Kozina Peter, razrešen 15.
3. 1995.

DO se izbriše, ker so se TOZD od 01 do
05 predhodno izbrisali in vpisali kot javna
podjetja. TOZD 06 pa se je lastninsko preob-
likoval s sklepom Srg 2800/96 z dne 10. 6.
1996 in je vpisan pri vl. št. 1/27497/00;
(vpisano v sodni register s sklepom Srg
2912/96 z dne 10. 6. 1996).

Rg 43222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02832 z dne 18. 6. 1996 pod št. vložka
1/28048/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950635
Firma: FIX – IT KRISCH IDR. oglaše-

vanje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  FIX  –  IT  KRISCH

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krisch Mojca in Krisch

Miha, oba iz Ljubljane, Kantetova 49, vsto-
pila 28. 5. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krisch Mojca, imenovana 28. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 722 Svetovanje

in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 726 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 921 Filmska in videodejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg 43225

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02808 z dne 18. 6. 1996 pod št. vložka
1/28042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5950627
Firma:  M&Z  SAVIČ,  k.d.,  trgovsko

podjetje
Skrajšana firma: M&Z SAVIČ, k.d.
Pravnoorg. obika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Savič Mira, Ljubljana,

Jakčeva ulica 2, vstop 3. 6. 1996, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Savič Zlatko, Bijeljina, Ma-
jevičkih brigada 67, vstop 3. 6. 1996, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Savič Mira, imenovana 3. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Sa-
vič Zlatko, imenovan 3. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in

drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg 43228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02780 z dne 18. 6. 1996 pod št. vložka
1/28041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950597
Firma: CELI CELARC IN OSTALI,

Gostinstvo, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  CELI  CELARC  IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1110 Ljubljana, Kosovelova uli-

ca 5
Ustanovitelja: Celarc Tomislav in Ce-

larc Magdalena, oba iz Ljubljane, Kosove-
lova ulica 5, vstopila 5. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Celarc Tomislav, imenovan 5. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Celarc Magdalena, imenovana 5. 6. 1996,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg 43229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02779 z dne 19. 6. 1996 pod št. vložka
1/28059/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950589
Firma: JULI-JANA, podjetje za pol-

njenje, proizvodnjo in promet vode, mi-
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neralne vode in brezalkoholnih pijač,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Mašera Spasičeva
12/7

Skrajšana  firma:  JULI-JANA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mašera Spasi-
čeva 12/7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PRO MAK, d.o.o., Ljublja-

na, Mašera Spasičeva 12/7, vstop 19. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krpan Vojko, Sežana, Lokavska 13,
imenovan 19. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996: 1585
Proizvodnja testenin; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 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;
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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 73101 Rai-
skovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02739 z dne 19. 6. 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
št. 1/17716/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5593891
Ustanoviteljica: PROMED HOLDING

LIMITED, izstop 30. 5. 1996; Maroša Krš-
manc Romana, Ljubljana, Ulica v Kokov-

šek 31, vstop 30. 5. 1996, vložek 4,877.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 43235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02728 z dne 19. 6. 1996 pod št. vložka
1/28060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950449
Firma: KAPUNI, posredništvo in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 6
Osnovni kapital: 1,554.132 SIT
Ustanovitelja: Kapun Igor in Kapun Ana,

oba iz Ljubljane, Teslova ul. 6, vstopila 27.
5. 1996, vložila po 777.066 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapun Igor, imenovan 27. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg 43237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02711 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa SŽ FERSPED, Špedicija za medna-
rodni in notranji promet, p.o., Ljubljana,
sedež: Parmova 37, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01250/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5069084
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Turnšek Igor, razrešen 15. 3. 1996;
zastopnik Hrovat Stane, razrešen 30. 4.
1994; zastopnik Tavčar Rado, Ljubljana,
Cesta na Brdo 13, imenovan 15. 3. 1996,
kot v.d. poslovodnega organa zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg 43239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02580 z dne 13. 6. 1996 pod št. vložka
1/28005/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950252
Firma: PROSPERA PLUS, družba za

opravljanje gostinske in turistične dejav-
nosti, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  PROSPERA  PLUS,
d..o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 132
Osnovni kapital: 61,753.000 SIT
Ustanovitelj: Nova Ljubljanska banka,

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop 20. 5.
1996, vložek 61,753.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bukovec Jelena, Mengeš, Trzin,
Kidričeva 102, imenovana 20. 5. 1996, brez
soglasja skupščine v.d. direktorja ne more
sklepati in sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na pridobivanje, odtujevanje in obre-
menjevanje nepremičnin ali drugih sredstev,
če to ni izrecno opredeljeno v letnem pro-
gramu dela, najemati in dajati posojila ozi-
roma kredite, ki presegajo 20.000 DEM, ka-
kor tudi dajati poroštev, ter podeljevati pro-
kure in neomejenih pooblastil.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg 43241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02488 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa MELAMIN, Kemična tovarna Ko-
čevje, p.o., sedež: Tomšičeva ul. 9, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/00550/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, zastopnikov in pooblastil di-
rektorja, ustanovitelje, člane nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5034043
Firma: MELAMIN, kemična tovarna,

d.d., Kočevje
Skrajšana firma: MELAMIN, d.d., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 466,489.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 18. 12. 1995, vložek 135,515.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 18. 12.
1995, vložek 46,649.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 18. 12. 1995,
vložek 46,649.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 18. 12. 1995, vložili 93,298.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 18. 12. 1995, vlo-
žili 23,091.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci javne prodaje delnic,
vstopili 18. 12. 1995, vložili 121,287.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
zinc Marjan, Kočevje, Ulica heroja Marinc-
lja št. 20, razrešen 2. 4. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
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brez omejitev, zastopnik Klun Jože, razre-
šen 2. 4. 1996; zastopik Naneh Mohamed
Zouhair, razrešen 2. 4. 1996; zastopnik Au-
pič Miro, razrešen 2. 4. 1996; zastopnik
Krese Andrej, razrešen 2. 4. 1996; zastop-
nik Kuzele Zlatko, razrešen 2. 4. 1996; za-
stopnik Jarni Tomo, razrešen 2. 4. 1996.

Člani nadzornega sveta: Ahac Marija Eli-
zabeta, Ogorelec Primož, Petek Majda,
Remžgar Stane, Kozina Jože in Pantar Ma-
ja, vsi vstopili 18. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 246 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi.

Rg 43244

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02303 z dne 5. 6. 1996 pri subjektu vpisa
GIP Beton, Podjetje za zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Zagorje ob Savi, se-
dež: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec,
pod vložno št. 1/19650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5657245
Firma: GIP BETON MTO, Splošna de-

la v gradbeništvu, d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana  firma:  GIP  BETON  MTO,

d.o.o., Zagorje ob Savi
Sedež:  1412  Zagorje  ob  Savi,  Cesta

Otona Zupančiča 13
Ustanovitelja: Urbanija Miloš, Kisovec,

Petelinkarjeva 1, vstop 4. 5. 1995, vložek
1,144.351,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Drnovšek Stane, Dolinar Ivan, Laz-
nik Mirko, Vodenik Jernej, Peterlin Drago
in Vrtačnik Valentin, vsi izstopili 19. 12.
1995; Brezovar Gabrijel, Kisovec, Rudar-
ska cesta 2, vstop 4. 5. 1995, vložek
1,162.808,48 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 272 Proizvodnja cevi;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4522 Postavljanje ostrešij in

krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4532 Izolacijska
dela; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi.

Rg 43245

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02279 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  DELO-REPROSTUDIO,  grafična
dejavnost, d.o.o., sedež: Dunajska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10009/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5438012
Firma:  DELO-REPROSTUDIO,  gra-

fična dejavnost, d.d., Dunajska 5, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: DELO REPROSTU-
DIO, d.d., Ljubljana

Osnovni kapital: 152,785.000 SIT
Ustanovitelji: TISKARNA-DELO, p.o.,

izstop 28. 2. 1996; DELO-TČR, p.o., izstop
28. 2. 1996; ČGP DELO TOZD GOSPO-
DARSKI, r.o., izstop 28. 2. 1996; DELO-
REVIJE, p.o., izstop 28. 2. 1996; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vstop 28. 2. 1996, vložek 15,278.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 28. 2. 1996, vložek 15,278.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va ul. 28, vstop 28. 2. 1996, vložek
31,176.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; fizične osebe – upravičenci interne raz-
delitve, vstopili 28. 2. 1996, vložili
30,557.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; fizične osebe – udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 28. 2. 1996, vložili
60,496.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pavčnik Marjan, Ljubljana, Celestinova
ul. 9, razrešen 6. 3. 1996 in ponovno imeno-

van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Podlipnik Janez, Ljub-
ljana, Puhova ulica 10, imenovan 6. 3. 1996,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Uršič Veljko,
Ekar Borut in Oman Ivo, vsi vstopili 28. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 2215
Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg 43247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02202 z dne 18. 6. 1996 pod št. vložka
1/28049/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945151
Firma: JAVNO KOMUNALNO POD-

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

govornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Kamnik pod Kri-

mom 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Brezovica, Brezo-

vica pri Ljubljani, Tržaška 390, vstop 18. 4.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Repar Janez, Preserje, Kamnik pod
Krimom 144, imenovan 23. 4. 1996, kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5274
Druga popravila, d.n.; 9000 Storitve javne
higiene; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 43248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02168 z dne 14. 6. 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 tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5269962
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žepič Janez, Križe, Cesta Kokrške-
ga odreda 25, razrešen 5. 4. 1996 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg 43249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02157 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  KTL,  Navita  embalaža,  d.o.o.,
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Ljubljana, Letališka c. 30, sedež: Leta-
liška c. 30,  1000  Ljubljana,  pod  vložno
št. 1/06440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5039789
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mohorič Mirko, razrešen 16. 3.
1996; zastopnik Kunstelj Miha, Mengeš, Za-
vrti 41, imenovan 16. 3. 1996, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg 43250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01956 z dne 20. 6. 1996 pod št. vložka
1/01778/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izbris zaradi pripojitve k podjetju ARS
INŽENIRING d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5227887
Firma: ARS INŽENIRING, Podjetje za

gradbeništvo, projektiranje, storitve in tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ARS  INŽENIRING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina,
c. VI/36

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MIBEX GROUP, Podjetje

za gradbeništvo, projektiranje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11,
vstop 26. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nahtigal Franc, razrešen 26. 3. 1996.

Pripojitev k ARS INŽENIRING družba
za investicije, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana, (prej MIBEX GROUP,
d.o.o., Ljubljana) vpisana na reg. vl. št.
1/11746/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 26. 3. 1996. Pripojitev začne velja-
ti z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg 43253

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01921 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  POŠTNA  BANKA  SLOVENIJE,
d.d., sedež: Čopova 11a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5620112
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 15.

Rg 43254

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01888 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  INŠTITUT  ZA  HIDRAVLIČNE
RAZISKAVE, LJUBLJANA, sedež: Haj-
drihova 28, 1115 Ljubljana, pod vložno št.
1/25931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čehovin Igor, razrešen 26. 3. 1996;
zastopnik Janežič Zvonimir, Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 118, imenovan 26. 3. 1996,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg 43255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01885 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa SET, Podjetje za usposabljanje in-
validov, storitve, embalaža, tisk, d.o.o.,
sedež: Vevška cesta 52, 1211 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5389275
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 203

Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 212 Proizvodnja iz-
delkov iz papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 221 Založniš-
tvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo
in z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 501 Tr-
govina z motonimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dediščine; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;

9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 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.

Rg 43258

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01254 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA TELA, podjetje elementov
za avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana, Sav-
ska c. 3, sedež: Savska cesta 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5639573
Firma: ISKRA TELA, d.d., Proizvod-

nja elementov za avtomatizacijo, Ljub-
ljana, Savska cesta 3

Skrajšana firma: ISKRA TELA, d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 375,485.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA TELA, izstop 5.

10. 1995; ISKRA IEZE HOLDING, izstop
5. 10. 1995; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 5. 10. 1995,
vložek 191,498.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 5. 10. 1995,
vložek 31,916.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vstop 5. 10. 1995, vložek
31,916.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 5.
10. 1995, vložili 63,832.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; delničarji, vstopili 5.
10. 1995, vložili 56,323.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Polič Zoran,
Šlander Jože, Trtnik Marjan, Veren Štefan
in Sedej Marjan, vsi vstopili 27. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
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jektiranje in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg 43259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00619 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa IMP, inženiring, montaža, proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta  7,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5077940
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Rovanšek Anica, Ivančna Gorica, Pot
v gozd 11, imenovana 6. 2. 1996, kot fi-
nančna direktorica zastopa družbo brez
omejitev; direktor Kuret Vladimir, Ljublja-
na, Avčinova 12, imenovan 6. 2. 1996, kot
direktor inženiringa zastopa družbo brez
omejitev.

Rg 43260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05491 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Poslovna enota Koper, sedež: Pri-
staniška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/10687/16 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in tipa zastopnika,
skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5063345011
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Po-

slovna enota Koper, Koper, Pristaniška 8
Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-

glav, d.d., Poslovna enota Koper
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rebula Bogdan, Izola, Kajuhova 1a,
razrešen 30. 6. 1995 kot vodja poslovne
enote in imenovan za direktorja, ki zastopa
poslovno enoto neomejeno v okviru dejav-
nosti poslovne enote.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05490 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljub-
ljana,  Poslovna  enota  Maribor,  sedež:
Partizanska 3-5, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/10687/15 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
tipa zastopnika, skrajšano firmo ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345018
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Po-

slovna enota Maribor, Maribor, Kneza
Koclja 14

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Poslovna enota Maribor

Sedež: 2000 Maribor, Kneza Koclja 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dovnik Alojz, Pekre-Limbuš, Šu-
menjakova 4, razrešen 30. 6. 1995 kot vodja

poslovne enote in imenovan za direktorja,
ki zastopa poslovno enoto neomejeno v ok-
viru dejavnosti poslovne enote.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43262

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05489 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljub-
ljana, Območna enota Ljubljana, Poslov-
na enota Domžale-Kamnik, sedež: Ljub-
janska 86, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/10687/14 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345006
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.

Ljubljana, Območna enota Ljubljana, Po-
slovna enota Domžale-Kamnik, Domžale,
Ljubljanska 86

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Ljubljana, Po-
slovna enota Domžale-Kamnik

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43263

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05488 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Območ-
na enota Kranj, Poslovna enota Jesenice,
Jesenice, Cesta Maršala Tita 16/I, sedež:
Cesta Maršala Tita 16/I, 4271 Jesenice,
pod vložno št. 1/10687/13 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5063345004
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43264

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05487 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana,  Območna  enota  Trbovlje,  sedež:
Cesta Oktobrske revolucije 14, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/10687/08 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5063345010
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Trbovlje, Trbovlje, Ce-
sta Oktobrske revolucije 14

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Trbovlje

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost

pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05486 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana,  Območna  enota  Postojna,  sedež:
Vojkova 7, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/10687/07 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345009
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Postojna, Postojna, Voj-
kova 7

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Postojna

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05485 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Območna enota Nova Gorica, se-
dež: Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/10687/06 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
no firmo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5063345008
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Nova Gorica, Nova Gori-
ca, Kidričeva 21

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Nova Gorica

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43267

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05484 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Območna enota Murska Sobota, se-
dež: Lendavska 5, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/10687/05 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5063345007
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Murska Sobota, Murska
Sobota, Lendavska 5

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Območna enota Murska Sobo-
ta

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
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dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05483 zdne 11. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, Območna enota Ljubljana, sedež: Mi-
klošičeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10687/04 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345001
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ob-

močna enota Ljubljana, Ljubljana, Miklo-
šičeva 10

Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Območna enota Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05481 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Območ-
na enota Kranj, Kranj, Bleiweisova 20,
sedež: Bleiweisova 20, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/10687/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5063345003
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05480 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Celje, sedež: Mariborska
1, 3000 Celje, pod vložno št. 1/10687/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345002
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ob-

močna enota Celje, Celje, Mariborska 1
Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,

d.d., Območna enota Celje
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05479 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Poslovna enota Koroška, sedež: Vo-
rančev trg 2, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/10687/18 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo firme, tipa za-
stopnika, skrajšano firmo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5063345019
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Po-

slovna enota Koroška, Slovenj Gradec,
Vorančev trg 2

Skrajšana  firma:  Zavarovalnica  Tri-
glav, d.d., Poslovna enota Koroška

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Slemenik Oton, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, Tomaška vas 10, razrešen 30.
6. 1995 kot vodja poslovne enote in imeno-
van za direktorja, ki zastopa poslovno enoto
neomejeno v okviru dejavnosti poslovne
enote.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg 43273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05478 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Poslovna enota Novo mesto, sedež:
Novi trg b. š. 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/10687/17 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, tipa zastop-
nika, skrajšano firmo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5063345012
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Po-

slovna enota Novo mesto, Novo mesto, No-
vi trg b. š.

Skrajšana firma: Zavarovalnica Tri-
glav, d.d., Poslovna enota Novo mesto

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šepetavc Boris, Novo mesto, Šego-
va ulica 4, razrešen 30. 6. 1995 kot vodja
poslovne enote in imenovan za direktorja,
ki zastopa poslovno enoto neomejno v okvi-
ru dejavnosti poslovne enote.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-48113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02704 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa MIB, finančne in računovodske sto-
ritve, d.o.o., Mengeš, sedež: Slomškova 13,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/12378/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5495865
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jeločnik Blaž, razrešen 24. 1. 1996;
direktorica Jeločnik Irena, Mengeš,
Slomškova 13, imenovana 24. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-48115

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02724 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TACTUM, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, storitve in

zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Ljub-
ljana Polje 351c, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5524300
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 397
Ustanovitelja: Križman Robert, izstop 7.

5. 1996; Marinšek Matjaž, Radovljica, Tav-
čarjeva 7a, vstop 1. 10. 1991, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križman Robert, razrešen 7. 5. 1996;
direktorica Ogrinc Mojca, Ljubljana, Tr-
žaška c. 397, imenovana 7. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 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; 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; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-48117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02738 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  P-Winner,  podjetje  za  storitve  v
prometu, avto servis, gostinska dejavnost,
trgovina, agencija za nepremičnine in de-
lo, d.o.o., Ljubljana, Savska cesta 3, se-
dež: Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10875/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462860
Firma: P-Winner, podjetje za storitve

v prometu, avto servis, gostinska dejav-
nost, trgovina, agencija za nepremičnine
in delo, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova c. 63
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 70310

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Rg-48118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02756 z dne 13. 6. 1996 pod št. vložka
1/28007/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950503
Firma: BIMBI PARTNERS, d.o.o., Tr-

govina in storitve, Šmartinska 152, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BIMBI PARTNERS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Logožar Tatjana, Ljublja-

na, Vandotova 27, vložila 367.500 SIT, Do-
stal Marko, Ljubljana, Vandotova 27, vložil
367.500 SIT, Magoga Rosanna, Trst, Via 6
Matteotti 2, vložila 255.000 SIT, Possa Ro-
sanna, Trst, Via San Michele št. 35, vložila
255.000 SIT, in Velenik Enio, Trst, Duino
75/94, vložil 255.000 SIT – vstopili 13. 5.
1996 odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Logožar Tatjana, imenovana 13.
5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 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, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 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; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48119

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02766 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa MIVA, Inženiring, izvedba in pro-
daja, d.o.o., Grosuplje, Lobček 2, sedež:
Lobček 2, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/03266/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5305730
Ustanovitelj: Vehovec Milan, Grosuplje,

Lobček 2, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vehovec Valentina, izstop 27. 5. 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; 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; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 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; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 4010 Oskrba z elektriko; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzrževanje 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.; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov 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.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-48120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02823 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa
INTEH INTERNATIONAL, podjetje za
trgovino in inženiring, d.o.o., Veliki vrh
pri Šmarju, sedež: Veliki vrh pri Šmarju
65,  1293  Šmarje-Sap,  pod  vložno  št.
1/18427/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5631068
Firma:  INTEH  INTERNATIONAL,

podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana  firma:  INTEH  INTERNA-

TIONAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovič Branislav in Pe-

trovič Lilijana, oba iz Šmarja Sap, Veliki
vrh pri Šmarju 65, vstopila 1. 4. 1992, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
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skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredniš-
tvo; 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 podaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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 deblo 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; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-48122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02840 z dne 14. 6. 1996 pod št. vložka
1/28010/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950678
Firma: FMR PLUS, fizikalna medicina

in rehabilitacija, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 433

Skrajšana  firma:  FMR  PLUS,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 433
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Brezigar-Burmaz Ida,

Ljubljana, Jakčeva ul. 39, vstop 16. 5. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezigar-Burmaz Ida, imenovana
16. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 516

Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 851 Zdravstvo; 8512 Iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-48123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02848 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Zdravstveni dom Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00420/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5056063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bohinc Franc, razrešen 15. 4. 1996;
zastopnik Mramor Marjan, Ljubljana-Polje,
Gabrov trg 21, imenovan 25. 4. 1996, zasto-
pa zdravstveni dom brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Rg-48124

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02857 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ZAPE TRADE, d.o.o., Podjetje za
inženiring, proizvodnjo in storitve, Ljub-
ljana, sedež: Ulica bratov Knapič 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23657/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5793173
Ustanovitelja: Zavodnik Peter, Ljublja-

na, Dunajska cesta 59, vstop 10. 5. 1993,
vložek 930.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavodnik Jadranka, izstop 8. 5. 1996.

Rg-48126

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02861 z dne 13. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ZAJC, kovinsko predelovalna indu-
strija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska

101, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5670667
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zajc Milena, razrešena 1. 6. 1996;
direktor Zajc Stane, Ljubljana, Jevčeva pot
8, imenovan 1. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic.

Rg-48130

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02873 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KOMEXIM, trgovina in zastopstvo,
d.o.o.,  sedež:  Podmilščakova  51,  1000
Ljubljana, pod vložno št.1/05205/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5335256
Ustanovitelja: Šteger Zdravko, izstop

21. 5. 1996; Hribar Dušan Božidar, Ljublja-
na, Dolenjska 159, vstop 3. 2. 1994, vložek
1,562.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 5112 Po-
središtvo 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gspodinjskimi, 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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.

Rg-48131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02874 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TELEKA, družba za telefonske in-
stalacije in projektiranje, d.o.o., Ljublja-
na,  sedež:  Marka  Šlajmerja  17,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03283/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5307546
Sedež: 1234 Mengeš, Blatnica 12, OIC

Trzin.

Rg-48132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02879 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa EDUPPS, podjetje za ekonomsko,
davčno, upravno in pravno svetovanje in
posredovanje v prometu, d.o.o., Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 96, sedež: Cesta
9. avgusta 96, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/02985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5304148
Ustanovitelj: Jerman Franc, izstop 5. 6.

1996; Ivšek Bojan, Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 96, vstop 20. 2. 1993, vložek
2,031.905,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-48134

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02893 z dne 13. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ALPE-TERMOMONTAŽA, d.o.o.,
podjetje za inženiring, projektiranje in

posredovanje  v  gradbeništvu,  sedež:
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19850/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5663261
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25.

Rg-48137

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02913 z dne 13. 8. 1996 pri subjektu
vpisa AC – AVTO, d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Dunajska 122, sedež: Dunaj-
ska 122, 1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/19691/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662877
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Simčič Janez, razrešen 26. 4. 1996;
zastopnik Gutnik Janez, Ljubljana, Vojkova
52, imenovan 26. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-48138

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02915 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  COMIT,  podjetje  za  consulting,
marketing, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16929/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5593867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jeriha Aleš, Ljubljana, Štihova 12,
imenovan 3. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-48140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02918 z dne 6. 8. 1996 pod št. vložka
1/28230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950813
Firma: LORENA, družba za akopunk-

turo in trgovino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Primožičeva ul.

BS 6/3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Grecs Irena, Radomlje,

Gostičeva cesta 2, Homec, vstop 11. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grecs Irena, imenovana 11. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
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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, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi 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,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-48141

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02919 z dne 23. 9. 1996 pod št. vložka
1/28364/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950821
Firma:  FORNAKS  INVESTMENT,

uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Krivec
82

Skrajšana firma: FORNAKS INVEST-
MENT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 82
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rouzavine Igor, Moskva,

Ulica Kerčenskeja 1A/338, vstop 9. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rouzavine Igor, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kravos Peter, Kranj,
Drulovka 16b, imenovana 9. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
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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; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48147

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02958 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa G-Commerce, finančna, storitvena, tr-
govska in proizvodna družba, d.o.o., se-
dež: Topniška 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17033/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5674425
Firma:  CFB,  center  za  finančno  in

borzno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CFB, d.o.o., Ljubljana.

Rg-48148

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02961 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa
MKL, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Kantetova 38, sedež: Kantetova 38,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5571782
Firma: MKL, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Jurčkova cesta 165, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Jurčkova cesta

165
Ustanovitelja: Eržen Karla, izstop 12. 6.

1996; Petrovič Saša, Ljubljana, Petrovičeva
23, vstop 12. 6. 1996, vložek 770.091 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Eržen Karla in direktor Eržen Mar-
jan, razrešena 12. 6. 1996; direktorica Pe-
trovič Saša, imenovana 12. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-48150

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

96/03017 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TC PROAUTO, Podjetje za trgova-
nje z vozili, deli in opremo ter storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, poslovnih deležev in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5825334
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kardeljeva

ploščad 11a
Ustanovitelji: Kancilija Franc, Ljublja-

na, Dunajska 354, vstop 14. 1. 1994, vložek
225.000 SIT, Marter Peter, Ljubljana, Spod-
nji rudnik, Cesta I/25, vstop 14. 1. 1994,
vložek 975.000 SIT, Dolinar Anton, Ljub-
ljana, Clevelandska 25, vstop 25. 5. 1994,
vložek 150.000 SIT, in Turk Jožef, Kočev-
je, Mestni log III, vstop 25. 5. 1994, vložek
150.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48151

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03032 z dne 30. 9. 1996 pod št. vložka
1/28405/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5948851
Firma: GIA – S, industrijska oprema,

d.o.o.
Skrajšana firma: GIA – S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Industrijska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industriebedart Ges.mbH,

Braunau, Salburgerstrasse 138, vstop 30. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krevs Ladislav, Grosuplje, Pod goz-
dom, Cesta V/7, imenovan 30. 5. 1996, za-
stopa družbo z omejitvijo, da potrebuje pre-
hodno pisno soglasje ustanovitelja pri skle-
panju naslednjih pogodb: pridobitev,
odsvojitev in obremenitev nepremičnin, pri-
stop k gospodarskim združenjem in drugim
oblikam združevanja, pridobitev, odsvoji-
tev in likvidiranje družb, ustanovitev in za-

prtje podružnice, imenovanje poslovodij v
povezanih družbah in podelitev prokure. Pi-
sno soglasje lastnika pa mora pridobiti pred
sprejetjem naslednjih sklepov: pri potrjeva-
nju letnih planov, posebno investicijskih,
finančnih, proizvodnih in prodajnih ter nji-
hovih pomembnih spremembah, pri začetku
in prenehanju poslovne dejavnosti ali pro-
izvodnega programa, pri investiranju, ki ni
zajeto v sprejetem letnem planu, če investi-
cija v posamičnem primeru presega 500.000
SIT, v poslovnem letu pa skupaj 1,500.000
SIT, pri najemanju kratkoročnih in dolgo-
ročnih kreditov, če le-ti v posamičnem pri-
meru presegajo 500.000 SIT, v poslovnem
letu pa skupaj vsoto 1,500.000 SIT, in če
niso za poslovanje družbe običajni, pri odo-
bravanju kratkoročnih in dolgoročnih poso-
jil in prevzemanju jamstev, če to ne sodi k
običajnemu poslovanju, pri določanju izho-
dišč poslovne politike, pri določanju meril
za udeležbo na dobičku na osnovi ustvarje-
nega prometa za poslovodjo in vodilne de-
lavce družbe, pri glasovanju v povezanih
družbah.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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, na-
vigacijo.

Rg-48152

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03040 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CAR – ARGO, družba za trgovanje
in  zastopstva,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Vojkova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18755/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5633117
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pavlič Tinica, razrešena 31. 5.
1996; direktor Smolej Roman, Jesenice, He-
roja Verdnika 36, imenovan 31. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03041 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CARTRONIK, družba za zastopa-
nje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Vojkova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03587/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5308348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Škerjanec Branko, razrešen 31. 5.
1996; direktor Smolej Roman, Jesenice, He-
roja Verdnika 36, imenovan 31. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48154

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03055 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/28217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5948908
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Firma: HI PO MIZARSTVO, podjetje
za proizvodnjo pohištva in drugih lesnih
izdelkov, d.o.o., Grosuplje

Skrajšana firma: HI PO MIZARSTVO,
d.o.o., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Obrtna cona
Brezje b. št.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HI-PO proizvodnja, inže-

niring in trgovina, d.o.o., Grosuplje, Metel-
kov dvor 11, vstop 28. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Leon, Grosuplje, Metelkov
dvor 11, imenovan 28. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 361 Proizvodnja pohištva; 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.

Rg-48159

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03141 z dne 24. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MARIL, d.o.o., založništvo in trgo-
vina, Ljubljana, Mala ulica 8, sedež: Ze-
lena pot 32, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5908922
Firma: MARILTEX, d.o.o., založništvo

in trgovina, Ljubljana, Zelena pot 32
Skrajšana firma: MARILTEX, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelji: Šunjić Marsela, Mostar, S.

Šulentića 19a, vstop 30. 5. 1995, vložek
600.000 SIT, Šunjić Olja, Mostar, S. Šulen-
tića 19a, vstop 30. 5. 1995, vložek 300.000
SIT, Šunjić Vesna, Mostar, S. Šulentića 19b,
vstop 11. 6. 1996, vložek 300.000 SIT, in
Šunjić Zdravko, Mostar, S. Šulentića 19b,
vstop 11. 6. 1996, vložek 300.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristi Šunjić Zdravko, Šunjić Vesna in Za-
jec Janez Igor, Piran, Obala 26, Lucija ter
direktorja Bitenc Dušan, Ljubljana, Rožna
dolina c. VI/26, in Kahrimanović Miro,
Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 80, ki zasto-
pata družbo brez omejitev, vsi imenovani
11. 6. 1996.

Rg-48160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03191 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KRONA, družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov in družb, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24998/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5818001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Žnidarčič Sonja, Ljubljana, Tr-

žaška cesta 121, imenovana 12. 6. 1996, kot
namestnica direktorja zastopa družbo z ome-
jitvami glede: nakupa, prodaje ali drugega
razpolaganja z lastnimi deleži, nakupa, pro-
daje oziroma drugačnega razpolaganja z ne-
premičninami za svoj račun, podeljevanja
prokure, imenovanja članov nadzornih sve-
tov v družbah, v katerih je družba aktivni
lastnik, odobravanja in najemanja kreditov
nad 10 % vrednosti osnovnega kapitala, za
kar potrebuje soglasje nadzornega sveta ozi-
roma skupščine.

Rg-48161

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03207 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SKOK, podjetje za ustvarjanje, pro-
izvodnjo, prodajo in posredovanje, d.o.o.,
podružnica Mestni log 55, Ljubljana, se-
dež: Mestni log 55, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13812/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5536910003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Skok Nataša, razrešena 10. 6. 1996;
zastopnik Rojc Borut, Ljubljana, Litijska
266a, imenovan 10. 6. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev kot njen vodja.

Rg-48162

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03224 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  SLOVENIJALES,  Stanovanjska
oprema, družba za zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska ce-
sta  22,  sedež:  Dunajska  cesta  22,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13572/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526663
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

drojna Mojca, Ljubljana, Pavšičeva 28, raz-
rešena 1. 7. 1996 kot zastopnica in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo neo-
mejeno, razen pri sklepanju pogodb o naku-
pu, prodaji ter obremenitvi nepremičnin, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju ustano-
vitelja; pogodb o prometu blaga in storitev
nad vrednostjo 500.000 DEM, v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, ki jih sklepa po predhodnem soglas-
ju ustanovitelja; pogodb o nakupu in proda-
ji osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih,
katere sklepa po predhodnem soglasju usta-
novitelja; pogodb o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih po-
godb nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodb o najemanju in
dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-48163

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03247 z dne 27. 7. 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 statuta in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043352
Člani nadzornega sveta: Jurjevčič An-

ton, Kljun Dalibor in Cerar Milan, izstopili
26. 4. 1996; Jurjičević Anton, Lakota Jože,
Mohorič Anton, Kušar Marjan in Barborič
Franci, vstopili 26. 4. 1996, ter Sedej Rajko,
vstopil 9. 5. 1996.

Sprememba statuta z dne 26. 4. 1996.

Rg-48164

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03251 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ALESSI, d.o.o., podjetje za proda-
jo, izdelavo in zunanjo trgovino s teksti-
lom, Špruhe 1, I.O.C., Trzin, Mengeš, se-
dež: Špruhe 1, I.O.C., Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/19719/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5660041
Firma: ALESSI, d.o.o., podjetje za pro-

dajo, izdelavo in zunanjo trgovino s tek-
stilom

Skrajšana firma: ALESSI, d.o.o.
Sedež:  1234  Mengeš,  Dobrave  št.  2,

I.O.C., Trzin
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 182 Pro-

izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje.

Rg-48166

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03269 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJAVINO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami, p.o., Ljubljana,
Frankopanska 11, sedež: Frankopanska
11,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/01847/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5167019
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Glavač Nataša, razrešena 30. 12.
1994, in direktor Kozina Marko, razrešen
7. 11. 1995; direktorica Golob Jadranka,
Ljubljana, Sajovčeva 5, imenovana 30. 12.
1994, kot direktorica finančno gospodar-
skega sektorja zastopa podjetje brez ome-
jitev v okviru njegovih finančnoekonom-
skih, računovodskih in plansko-analitskih
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dejavnosti, in prokurist Šuštar Boris, Ilir-
ska Bistrica, Kidričeva ulica 22, imenovan
14. 5. 1996.

Rg-48169

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03358 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KOROTAN, mednarodno podjetje
za trgovino in udeležbe, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Poljanska 97, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12006/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, deležev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5477573
Osnovni kapital: 5,737.500 SIT
Ustanovitelji: Lapajne Peter, Ljubljana,

Koroškega bataljona 11, vložil 114.750 SIT,
in KOROTAN INTERNATIONALE
HANDELS UND BEATEILIGUNGS-
GESELISCHAFT M.B.H., Avstrija, 9020
Celovec, Viktringer Ring 26, vložil
3,442.500 SIT, ki sta vstopila 6. 2. 1991, ter
Rožič Matjaž, Ljubljana, Ulica pohorskega
bat. 139c, vložil 688.500 SIT, Rotar Mitja,
Ljubljana, Igriška 8, vložil 803.250 SIT, in
Banovec Igor, Ljubljana, Šmartno 42, vložil
688.500 SIT, ki so vstopili 28. 12. 1994 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1996.

Rg-48171

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03436 z dne 5. 8. 1996 pod št. vložka
1/28226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5952859
Firma: Združenje proizvajalcev zdra-

vil Slovenije – Gospodarsko interesno
združenje

Skrajšana firma: Združenje proizvajal-
cev zdravil Slovenije – ZPZS – GIZ

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 57
Ustanovitelji: KRKA, tovarna zdravil,

p.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, vstop
1. 2. 1996, LEK, tovarna farmacevtskih in
kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Ve-
rovškova 57, vstop 5. 2. 1996, in BAYER
PHARMA, d.o.o., Ljubljana, Celovška 135,
vstop 19. 2. 1996 – odgovornost: odgovar-
jajo s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana
uprave Hladnik Gorazd, Ljubljana Šmartno,
Spodnje Gameljne 65, ki kot predsednik za-
stopa in predstavlja združenje samostojno,
v celoti in v vseh zadevah in Strajnar Mar-
jan, Novo mesto, Dolenja Težka voda 30, ki
v odsotnosti predsednika zastopa in pred-
stavlja združenje samostojno, v celoti in v
vseh zadevah, imenovana 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 911 De-
javnost poslovnih, delodajalskih in strokov-
nih združenj; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj.

Rg-48172

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

96/03452 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
CERTIUS, družba za upravljanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vošnjakova 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25100/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5832900
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelj: SAMBOX, poslovne stori-

tve, d.o.o., Murska Sobota, Slovenska 42,
vstop 1. 12. 1994, vložek 150,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Pavlin Stanislav,
Strah Franc Drago, Žohar Robert, Počivav-
šek Franc in Sotošek Iztok, izstopili 24. 5.
1996.

Rg-48173

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03470 z dne 8. 8. 1996 pri subjektu vpisa
PHILIP MORRIS LJUBLJANA, Podjet-
je za notranjo in zunanjo trgovino, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13520/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo prokuristov s temile podatki:

Matična št.: 5523869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: skup-

ni prokurist Hržić Goran, razrešen 1. 7.
1996; skupni prokurist Kokelj Tomaž, Ljub-
ljana, Dolomitska ulica 40, imenovan 1. 7.
1996, prokuristi zastopajo družbo skupaj, in
sicer tako, da podpisujeta za družbo dva
prokurista skupaj, od katerih mora biti eden
vedno Debelak Srečko.

Rg-48174

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03587 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ALEGRO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Neubergerjeva 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08622/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418925
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1996: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rudi, 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
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nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 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; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-48177

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03627 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA,
d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26467/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo prokuri-
stov s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurista Ramovš Jožica in Baričič Andrej,
razrešena 21. 6. 1996; prokuristi Zelnik Ja-
na, Kranj, Cesta Kokrškega odreda 22, Vo-
laj Simina, Ljubljana, Andričeva 1, Tavčar
Tanja, Ljubljana, Cesta Dolomitskega odre-
da 151, in Vasev Vasil, Ljubljana, Kogoje-
va 6, imenovani 21. 6. 1996.

Rg-48180

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03684 z dne 6. 8. 1996 pod št. vložka
1/28228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5953243
Firma: RIVAL VAROVANJE, družba

za varovanje oseb in premoženja, d.o.o.
Skrajšana  firma:  RIVAL  VAROVA-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zbačnik Miroslava in

Zbačnik Ivan, oba iz Notranjih Goric, Vna-
nje Gorice 57, vstopila 2. 7. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorc Janez, Šmarje Sap, Mali vrh
pri Šmarju 41, imenovan 2. 7. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da potrebuje predhod-

no soglasje skupščine za sklepanje nasled-
njih pravnih poslov: pravnih poslov, ki kon-
stituirajo za družbo obveznost, ki presega
vrednost 2,000.000 SIT – v zvezi z naku-
pom ali prodajo nepremičnin, najemanjem
in dajanjem posojil, dajanjem garancij, hi-
potekarnih ali kakršnihkoli jamstev za ob-
veznosti družbe in drugih oseb; imenova-
njem delavcev s posebnimi pooblastili.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 013 Mešano
kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pri-
delavo in živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške
storitve; 151 Proizvodnja, predelava in
konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih
izdelkov; 152 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 154
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 155 Predelava mleka in proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 156 Mlinarstvo, pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja
pijač; 171 Priprava in predenje tekstilnih
vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Plemeni-
tenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava us-
nja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 211 Proizvodnja
vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvod-
nja izdelkov iz papirja in kartona; 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja os-
novnih kemikalij; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemič-
nih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 245 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zapisa; 247 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja
izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Poizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne
keramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih
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ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna,
mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 267 Obdelava narav-
nega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih
sredstev in drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 281 Proizvodnja gradbenih ko-
vinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vo-
zila; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih
in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
410 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmoglji-
vosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 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; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 747 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 75252 Poklicno in
prostovoljno gasilstvo; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9000 Storitve javne higiene; 921 Filmska
in videodejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-48181

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03783 z dne 13. 8. 1996 pod št. vložka
1/28250/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5953324
Firma:  RENOME  PLUS,  inženiring,

posredovanje, svetovanje, storitve, trgo-
vina, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 92

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krašič Ranko, vložil

1,300.000 SIT, in Tratnik Krašič Mojca, vlo-
žila 200.000 SIT, oba iz Ljubljane, Ulica
bratov Učakar 92, vstopila 11. 7. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krašič Ranko, imenovan 11. 7. 1996
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri podaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6521 Finančni zakup (leasing); 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;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-48185

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03831 z dne 6. 8. 1996 pod št. vložka
1/12194/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5486092002
Firma:  IMEX-COMMERCE,  d.o.o.,

družba za zunanjo trgovino, zastopanje
in marketing, Vrhnika, Voljčeva 3a, Po-
družnica Ljubljana, Gosposvetska 5,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvetska 5
Ustanovitelj: IMEX-COMMERCE, d.o.o.,

Vrhnika, Voljčeva 3a, vstop 16. 7. 1996, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podružni-
ce.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zalar Amalija, Vrhnika, Voljčeva
3a, imenovana 16. 7. 1996, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 242 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfu-
mov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizde-
kli, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 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); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-48186

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03837 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
vpisa IMEX – COMMERCE, d.o.o., druž-
ba za zunanjo trgovino, zastopanje in
marketing, Vrhnika, Voljčeva 3a, sedež:
Voljčeva 3a, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/12194/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5486092
Ustanovitelji: Brumat Miroslav, Vrhni-

ka, Cesta dolomitskega odreda 33, in Zalar
Amalija, Vrhnika, Voljčeva 3a, vstopila 19.
4. 1994, vložila po 310.000 SIT, ter IMEX-
COMMERCE, d.o.o., Vrhnika, Voljčeva 3a,
vstopil 16. 7. 1996, vložil 4,036.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-48187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03838 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
EUROTIME, trgovina in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22036/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo
imena družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5741408
Sedež: 1000 Ljubljana, Kranjčeva ce-

sta 26
Ustanoviteljica: Masten Mateja, Ljublja-

na, Jakčeva 30, vstop 19. 2. 1993, vložek
322.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-

ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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, gadbenim 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; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-48188

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03848 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
ONOGOŠT, podjetje za trgovino in šport-
no rekreacijsko dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Clevelandska ul. 49, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670365
Ustanovitelja: Ciriković Nadira, izstop

17. 7. 1996; Radončić Ramiz, Kosovska Mi-
trovica, Klisanski put 95, vstop 17. 7. 1996,
vložek 1,500.075 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ciri-
ković Nadira, Ljubljana, Miklošičeva ul. 36,
razrešena 17. 7. 1996 kot direktorica in ime-
novana za prokuristko, in Radončić Ramiz,
razrešen 17. 7. 1996 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa podjetje brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 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; 50200 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 62 – 9. X. 1997 Stran 4929

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; 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 80410 Dejavnost vozniških šol;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03859 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa EPSILON, podjetje za trgovino, zu-
nanjo trgovino, proizvodnjo, svetovanje
in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska  ulica  183,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/22605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,

dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5817650
Ustanovitelji: Boc Vincenc in Boc Ivan-

ka Metka, vstopila 9. 4. 1993, vložila po
456.638 SIT, ter Boc Vinko in Boc Marko,
vstopila 24. 7. 1996, vložila po 421.512 SIT,
vsi iz Ljubljane, Velnarjeva ul. 6, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Boc Vinko in Boc Marko, imenovana
24. 7. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Poizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom.

Rg-48192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03862 z dne 6. 9. 1996 pri subjektu vpisa
PM & A, PORTFOLIO MANAGEMENT
& ANALYSIS, borzno posredniška druž-
ba, d.o.o., sedež: Njegoševa 23, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5715423
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Racman Sergej, Brezovica, Na pobočju
22, Lukovica, imenovan 15. 7. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-48194

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03878 z dne 6. 8. 1996 pod št. vložka
1/28233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958008
Firma: DEJAN & Co., podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Radomlje, Ce-
sta Radomeljske čete 58

Skrajšana firma: DEJAN & Co., d.o.o.,
Radomlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1235  Radomlje,  Cesta  Rado-
meljske čete 58

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustaovitelj: Polak Dejan, Radomlje, Ce-

sta Radomeljske čete 58, vstop 22. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polak Dejan, imenovan 22. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 274 Pro-
izvodnja plemenitih in neželeznih kovin;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-

čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 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; 602 Drug kopenski promet; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-48195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03880 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa
FITEX, izvoz, uvoz, zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Nazorjeva 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sede-
ža, družbenikov in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663989
Sedež: 1000 Ljubljana, Korotanska 18b
Ustanovitelji: Milatovič Jurij in Ribič Er-

nest, izstopila 15. 7. 1996; Verchinine An-
drei, Moskva, Karmanickij Per.D.5 K.V 66,
in Jamšek Rajka, Ljubljana, Ulica Jana Hu-
sa 74, vstopila 15. 7. 1996, vložila oo
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ribič Ernest, razrešen 15. 7. 1996; di-
rektor Verchinine Andrei, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Jamšek Raj-
ka, oba imenovana 15. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
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množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in potektiranje 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; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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
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; 5231 Dejavnost lekarn; 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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-48196

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03887 z dne 6. 8. 1996 pod št. vložka
1/28234/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958946
Firma: HBS TRADE, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Posavskega uli-

ca 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štih Ivan, Ivanič – Grad,

Vulinčeva 1, vložil 780.000 SIT, Salić Sa-
fet, Sarajevo, Dobrovoljačka B.B., vložil
165.000 SIT, Primožič Vladimir, Ljubljana,
Posavskega ulica 37, vložil 165.000 SIT,
Salić Ilvana, Ljubljana, Posavskega ulica
37, vložila 30.000 SIT, Mesec Matjaž, Lo-
gatec, Loka št. 9, vložil 120.000 SIT, Puljić
Mirko, Bosna in Hercegovina, Sarajevo, vlo-
žil 120.000 SIT, in Selimović Salko, Saraje-
vo, H. Boteva 17a, vložil 120.000 SIT –
vstopili 16. 2. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Salić Safet, ki zastopa družbo brez
omejitev, prokurist Primožič Vladimir in za-
stopnik Štih Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja, imeno-
vani 16. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 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; 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 električimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s pocelanom, 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-
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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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-48200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03910 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
ES, trgovina na debelo in drobno, sveto-
vanje, posredništvo, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Ob Zeleni jami 7, 1000 Ljubljana
pod vložno št. 1/06058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5346665
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Zeleni ja-

mi 9.

Rg-48201

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03918 z dne 6. 8. 1996 pod št. vložka
1/028232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959012
Firma: RIPAK PLUS, družba za pro-

izvodnjo in trženje, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: RIPAK PLUS, d.o.o.,

Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zgornje Pirniče

123
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ribič Edvin, Medvode,

Zgornje Pirniče 123, vložil 1,100.000 SIT,
in Malej Bojan, Kranj, Grmičeva ul. 4, vlo-
žil 400.000 SIT – vstopila 17. 7. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ribič Edvin, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Malej Bojan, imenovana
17. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 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
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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-

rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4932 Št. 62 – 9. X. 1997

nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih 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 dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-48203

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03954 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa ABSTRACTA, Notranja oprema bival-
nih in poslovnih prostorov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Koprska 94, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12867/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, ustano-
viteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5507243
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni

log 53
Ustanovitelja: Kopač Brane, izstop 15.

7. 1996; Lazarevič Rado, Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev 363, vstop 15. 7. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kopač Brane, razrešen 15. 7. 1996;
direktor Lazarevič Milan, Kamnik, Nevelj-
ska pot 2, imenovan 15. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-48204

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03990 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
SAVA, Izrabljanje naravnega vira, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Dunajska  cesta  160,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5524849
Ustanovitelji: SAVSKE ELEKTRARNE,

Ljubljana, Hajdrihova 2, vstop 16. 9. 1991,
vložek 770.000 SIT, in OSTERREICHISCHE
ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AG, Re-
publika Avstrija, Am Hof 6a, vstop 28. 5.
1992, vložek 730.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata; SMELT INTERNATIONAL,
d.d., izstop 29. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-48205

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04011 z dne 11. 9. 1996 pri subjektu
vpisa NEMIR, d.o.o., podjetje za avtoma-
tizacijo, razvoz in inženiring, Matije Tom-
ca 4, Domžale, sedež: Matije Tomca 4,
1230 Domžale, pod vložno št. 1/10716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5483441
Ustanovitelja: Nemec Ivan, izstop 30.

7. 1996; Demšar Gabrijela, Domžale, Si-
mona Jenka 13, vstop 30. 7. 1996, vložek
1,793.934 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nemec Ivan, razrešen 30. 7. 1996;
direktorica Demšar Gabrijela, imenovana
30. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48206

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04020 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa
MARJANA, podjetje za gostinstvo in tr-
govino, d.o.o., Vodice, Brniška pot n. h.,
Vodice, sedež: Brniška pot n. h., 1217 Vo-
dice, pod vložno št. 1/22482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5760216
Firma:  MARJANA,  podjetje  za  go-

stinstvo in trgovino, d.o.o., Vodice
Sedež: 1217 Vodice, Brniška cesta 60
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 151 Pro-

izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina
z rezevnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-48215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04092 z dne 14. 8. 1996 pod št. vložka
1/28255/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959632
Firma: BTP, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BTP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska c. 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Primožič Barbara, Ljub-

ljana, Puhova 12, vstop 1. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Primožič Barbara, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja,
in direktor Primožič Anton, Ljubljana, Pu-
hova 12, ki zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 1. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1996: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi 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; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04126 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa BEAUTY COMPANY, podjetje za
trgovino, storitve, organizacijo in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, Korytkova 20,  se-
dež: Korytkova 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5449146
Ustanoviteljici: Kern Krušič Jana, izstop

16. 7. 1996; Kern Dragica, Ljubljana, Koryt-
kova 20, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
517 Druga trgovina na debelo; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 744 Ekonomsko
propagiranje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
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tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-48224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04212 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa KAMIRA, računovodsko finančni
servis, storitve, d.o.o., Cerknica, Bračiče-
va 15, sedež: Bračičeva 15, 1380 Cerkni-
ca, pod vložno št. 1/16070/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, deležev in firme ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589207
Firma: KAMIRA, računovodsko fi-

nančni servis, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMIRA, d.o.o.
Ustanovitelji: Kavčič Mirko, izstop 1. 8.

1996; Kavčič Sonja in Kavčič Neva, obe iz
Cerknice, Bračičeva ul. 15, vstopili 1. 8.
1996, vložili po 1,276.410,85 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48225

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04236 z dne 30. 9. 1996 pri subjektu

vpisa RCL, družba za računalniški in in-
formacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dolenjska c. 83, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5301688
Ustanovitelji: Jernej Jan, Ljubljana, Zi-

herlova 2, vstopil 25. 10. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keržan Sandi-Aleksander in Popovič Ro-
bert, izstopila 5. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keržan Sandi-Aleksander, Gozd Mar-
tuljek, Na Bregu 3, imenovan 5. 9. 1996,
zastopa družbo bez omejitev.

Rg-48226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04237 z dne 14. 8. 1996 pri subjektu
vpisa S.K.M., podjetje za trgovino in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratov
Učakar 48, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25241/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in zastopnikov ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5854407
Firma: MAGRAF TRADE, podjetje za

trgovino in zastopanje, d.o.o., Drenov grič
141, Vrhnika

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

Sedež: 1360 Vrhnika, Drenov grič 141
Ustanovitelja: Makovac Marino, Umag,

Zagrebačka 5, vstop 10. 1. 1994, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petkovič Slobodan, izstop 25. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petkovič Slobodan, razrešen 25. 7.
1996; Makovac Mario, razrešen 25. 7. 1996
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-48227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04238 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa PRELES, mizarstvo, trgovina, inže-
niring, d.o.o., Preserje, Kamniška 20, Ra-
domlje,  sedež:  Kamniška  20,  Preserje,
1235 Radomlje, pod vložno št. 1/23939/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
ležev, uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5804639
Firma: LD 2000, podjetje za projekti-

ranje in inženiring, d.o.o., Domžale, Ljub-
ljanska 76

Skrajšana firma. LD 2000, d.o.o., Dom-
žale

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 76
Ustanovitelja: Šarec Irena, izstop 19. 7.

1996; Šarec Janez, Radomlje, Kamniška 20,
Preserje, vstop 23. 4. 1993, vložek 796.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šarec Iztok, razrešen 19. 7. 1996;
direktor Šarec Janez, imenovan 19. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 454 Zaključna gradbena dela;
511 Posredništvo; 602 Drug kopenski pro-
met; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04240 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ALTECH, Alternativne tehnologi-
je,  d.o.o.,  sedež:  Verovškova  58,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02231/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5288134
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Zupančič Janezu, ki je bil razre-
šen 1. 8. 1996.

Rg-48229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04242 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa BAJEC, podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, d.o.o., sedež: Pod goz-
dom II/22, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/03658/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5311624
Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 174 Pro-

izvodnja tekstilnih izdelkov; razen oblačil;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 2511 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
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govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04330 z dne 23. 9. 1996 pod št. vložka
1/28373/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958628
Firma: HERBY, MRAMOR AND CO.,

Podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
Domžale

Skrajšana firma: HERBY, MRAMOR
AND CO., d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Dob, Krtina 57a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Mramor Marija in Mra-

mor Franci, oba iz Doba, Krtina 57a, vstopi-
la 15. 7. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Mramor Marija in Mramor Franci,
imenovana 15. 7. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-

vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 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; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-48233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04337 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa J.A. ŠUBERT IN OSTALI, prevozi,
gradbeništvo, trgovina, d.n.o., sedež: Ma-
roltova ulica 10, 1113 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27415/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in zastopnika ter preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932190
Firma: ŠUBERT, prevozi, gradbeniš-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šubert Janko, vložil

1,350.000 SIT, in Šubert Aleš, vložil
150.000 SIT, oba iz Ljubljane, Maroltova
ul. 10, izstopila in ponovno vstopila 16. 8.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04349 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa VEPRO, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Osilnica 5, 1337 Osilnica, sedež:
Osilnica 5, 1337 Osilnica, pod vložno št.
1/20908/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnikov ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719925
Firma: I.R.O., informatika, računalniš-

tvo, organizacija, d.o.o., Morava 1
Skrajšana firma: I.R.O., d.o.o., Morava
Sedež: 1338 Kočevska reka, Morava 1
Ustanovitelji: Stefanišin Saša in Šercer

Primož, izstopila 11. 7. 1996; Krkovič Alen-
ka, vložila 900.000 SIT, in Krkovič Matija,
vložil 600.000 SIT, oba iz Kočevske reke,
Morava 16a, vstopila 11. 7. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Stefanišin Saša in Šercer Primož,
razrešena 11. 7. 1996; direktor Krkovič Ma-
tija, imenovan 11. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-

ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-48239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04388 z dne 19. 9. 1996 pri subjektu
vpisa MEPLAS HBC zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152a, sedež: Šmar-
tinska 152a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, firme, os-
novnega kapitala in ustanovitelja ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552214
Firma:  MEPLAS  HBC  zastopstva,

d.o.o.
Skrajšana firma: MEPLAS HBC, d.o.o.
Sedež: 1234 Trzin, Mengeš, Rebolje-

va 16
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Kmet Janez, Mengeš, Tr-

zin, Reboljeva 16, vstop 16. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
MEPLAS, d.o.o., izstop 21. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom.

Rg-48241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04432 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ZAKLAD, Založništvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Bratovševa ploščad 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5449987
Sedež: 1211 Ljubljana Šmartno, Čiž-

manova 6.

Rg-48245

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04444 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ICOS, računalniški inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12623/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in popravo naslo-
va ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5499828
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Ustanoviteljica: Hepe Alenka, Ljubljana,

Colnarjeva 11, vstop 21. 5. 1991, vložek
311.717,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04471 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa RAM 2, d.o.o., Trgovina, proizvod-
nja, izvoz-uvoz, zastopanje in inženiring,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, deležev, osnovnega kapitala, skrajša-
ne firme in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768756
Firma: RAM 2, trgovina, proizvodnja,

zastopanje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: RAM 2, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratislavska 7
Osnovni kapital: 16,600.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidar Zvonka, vstopila 3.

5. 1993, in Žnidar Franjo, vstopil 11. 5.
1994, oba iz Maribora, Terčeva 23, vložila
po 7,055.000 SIT, ter Lampret Janez, Slo-
venj Gradec, Šmartno 22, vstopil 11. 5.
1994, vložil 2,490.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidar Franjo, imenovan 22. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 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, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-48248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04473 z dne 26. 9. 1996 pod št. vložka
1/28392/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971250
Firma: CARNIOLA, turizem in mar-

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

govornostjo
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, Do-

brunjska 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gliha Janez, Domžale, Si-

mona Jenka 10, in Rainer Nataša, Ljubljana
Dobrunje, Dobrunjska 50, vstopila 22. 8.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gliha Janez, imenovan 22. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 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; 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 brez veterinarskih stori-
tev; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 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; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;

2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 28511 Galva-
nizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 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.; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
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,
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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; 5211
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; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih 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); 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, anžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvajanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, 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.

Rg-48250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04509 z dne 12. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ALICA, d.o.o., trgovina, zastopanje
in storitve, Kersnikova 2, Ljubljana, se-
dež: Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26999/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5923948
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Majcen Ljubomir, razrešen 31. 7.
1996; zastopnica Beričič Damijana, Ljub-
ljana, Vevška c. 27c, imenovana 1. 8. 1996,
zastopa družbo kot v.d. generalnega direk-
torja v relacijah pred organi oblasti, davčno
upravo in socialnimi institucijami in tretji-
mi osebami, ter glede odpiranja bančnih ra-
čunov v imenu družbe, sklepanja pogodb, ki
zadevajo dejavnost družbe do višine 20.000
DEM ali ustreznega zneska v slovenskih
tolarjih, in izvrševanja plačil, ki se nanašajo
na dejavnost družbe, skupaj s podpisom na-
mestnika direktorja ali vodjem računo-
vodstva v skladu z njunim področjem odgo-
vornosti do zneska 20.000 DEM ali ustrez-
nega zneska v slovenskih tolarjih, za vse
ostale zadeve pa potrebuje predhodno odo-
britev predsednika družbe.

Rg-48251

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04512 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa IMOVINA, gradbeništvo in poslo-
vanje z nepremičninami, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Trg mladinskih delovnih bri-
gad 14/II, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07074/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5386667
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Ustanovitelja: Tomažič Igor, izstop 28.
8. 1996; Časar Aleš, Ljubljana, Jana Husa
43, vstop 10. 6. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Tomažič Igorju, ki je bil razrešen
28. 8. 1996.

Rg-48252

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04514 z dne 27. 9. 1996 pod št. vložka
1/28402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5958776
Firma: VES MINIMARKET, trgovina

in storitve, k.d., Mengeš, Prešernova ce-
sta 22

Skrajšana firma: VES MINIMARKET,
k.d., Mengeš

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1234 Mengeš, Prešernova ce-

sta 22
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ves Štefan in Ves Anica,

oba iz Mengša, Prešernova cesta 22, vstopi-
la 27. 8. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ves Štefan, imenovan 27. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 0121 Re-
ja govedi; 0130 Mešano kmetijstvo; 4521
Splošna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi 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; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71402 De-
javnost videotek; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-48260

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

96/04562 z dne 23. 9. 1996 pod št. vložka
1/28370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971438
Firma: FRKO Ferkulj & Co., storitve-

no podjetje, d.n.o., Grosuplje
Skrajšana firma: FRKO Ferkulj & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Perovo 9e
Ustanovitelja: Ferkulj Gregor in Ferkulj

Ana, oba iz Grosupljega, Pri nadvozu 2,
vstopila 3. 9. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ferkulj Gregor in zastopnica Ferkulj
Mojca, imenovana 3. 9. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-48261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04575 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ALFA, Podjetje za računalniški in
gradbeni inženiring, Jesenova 13, 1230
Domžale, sedež: Jesenova 13, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/19468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5661218
Firma: 3 GEN, Podjetje za informati-

ko, svetovanje, storitve, inženiring in tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana firma: 3 GEN, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci cesta

XII/9
Ustanovitelji: Mizori-Zupan Tatjana, iz-

stopila 3. 9. 1996; Udovč Henrik, Ljubljana,
Vrhovci, Cesta XII/9, Pavec Franc, Kranj,
Likozarjeva ulica 26, in Kušar Peter, Ljub-
ljana, Zavetiška ulica 2, vstopili 3. 9. 1996,
vložili po 623.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Mizori-Zupan Tatjana, razrešena
3. 9. 1996; direktor Udovč Henrik, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, zastopnik Pavec
Franc, ki zastopa družbo brez omejitev kot
tehnični direktor, in zastopnik Kušar Peter,
ki zastopa družbo brez omejitev kot komer-
cialni direktor, imenovani 3. 9. 1996.
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Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4531 Električne inštalacije; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost 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; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 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
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-48262

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04581 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  JAVOR-TRGOVINA,  trgovsko
podjetje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Ce-
lovška 268, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5418879
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 14.

6. 1996.

Rg-48266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04699 z dne 24. 9. 1996 pod št. vložka
1/28378/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971691
Firma: OBLAK & CO., TREF, podjet-

je za trgovino in ingeniring, d.n.o.
Skrajšana  firma:  OBLAK  &  CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Andreja, Ljublja-

na, Reška 11, in Gričar Franci, Ljubljana,
Pokljukarjeva 102, vstopila 2. 9. 1996, vlo-
žila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gričar Franci in družbenica Oblak An-
dreja, imenovana 2. 9. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost,vpisana 24. 9. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-

novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
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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.; 5551 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-48267

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04753 z dne 24. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  METALIMEX,  akcijska  družba,
Štepanska 34, Praga, podružnica Ljub-
ljana, Dalmatinova 2, Ljubljana, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27771/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5935377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Viščak Vladimir, Ljubljana, Vodni-
kova c. 8, imenovan 27. 8. 1996.

Rg-48268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04767 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu
vpisa Glasbena šola Franca Šturma Šiška
– Bežigrad Ljubljana, sedež: Celovška 98,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnice s temile podatki:

Matina št.: 5090024000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šoštarič Ana, razrešena 1. 9. 1996;
zastopnica Winkler-Kuret Lučka, Nova

Gorica, Iztokova ulica 9, imenovana 1. 9.
1996, zastopa šolo brez omejitev kot v.d.
ravnateljica.

Rg-48270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04769 z dne 30. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ALMICO, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, sedež: Ko-
prska 92, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16737/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589843
Firma:  ALMICO,  d.o.o.,  podjetje  za

proizvodnjo, trgovino in storitve, Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-
do 49

Ustanovitelja: M&G RUPNIK MIRKO,
Export Import, Ferlach, Klagengurten Stras-
se 15, vložil 1,683.910 SIT, in Koprivec
Aleksander, Polhov Gradec 1, vložil
2,058.112 SIT – vstopila 31. 3. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdeki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami.

Rg-48271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04770 z dne 30. 9. 1996 pri subjektu
vpisa GANAMM, d.o.o., podjetje za tr-

govino, proizvodnjo, zastopstva, ingeeni-
ring, zunanjo trgovino ter zavarovalniš-
tvo, Malnarjeva 51, Ljubljana, sedež:
Malnarjeva 51, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12192/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5632668
Osnovni kapital: 3,994.319 SIT
Ustanovitelji: Musić Gojko, Ljubljana,

Malnarjeva 51, vstop 28. 3. 1991, vložek
2,037.103 SIT, Musić Nikola, Ljubljana,
Malnarjeva 51, vstop 28. 3. 1991, vložek
978.608 SIT, in Musić Aleš, Ljubljana, Mal-
narjeva 41, vstop 24. 9. 1996, vložek
978.608 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Musić Aleš, imenovan 24. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Rg-48272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04779 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOGRAF, družba za trgovino
na debelo in drobno z mešanim blagom,
d.o.o., sedež: Dunajska 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05554/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5367352
Firma: METRO AVTO, družba za tr-

govino na debelo in drobno z motornimi
vozili, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: METRO AVTO, d.o.o.,
Ljubljana

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 9. 1996.

Rg-48273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04829 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa BRISTOL MYERS SQUIBB, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Župančičeva 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5931509
Firma:  BRISTOL  MYERS  SQUIBB,

Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Župančičeva 7, Ljubljana

Skrajšana  firma:  BRISTOL  MYERS
SQUIBB, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Župančičeva 7.

Rg-48274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04845 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  ARBORETUM  NOVA,  proizvod-
nja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Radom-
lje, sedež: Volčji Potok 3, 1235 Radomlje,
pod vložno št. 1/25268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, sedeža, naslova
in priimka ustanoviteljev ter spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5842395
Osnovni kapital: 10,463.360 SIT
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Ustanovitelji: Narat Janez, Domžale,
Perkova 23a, vložil 2,244.400 SIT, Ocepek
Aleš, Radomlje, Gostičeva 85, vložil
2,244.400 SIT, Pergovnik Lado, Radomlje,
Šlandrova 3, vložil 735.840 SIT, Močnik
Zinka, Radomlje, Pelechova cesta 41, vloži-
la 735.840 SIT, Tomelj Marta, Radomlje,
Volčji Potok 45a, vložila 735.840 SIT, Jer-
man Valter, Ljubljana, Okiškega 43, vložil
532.740 SIT, Burja Marija, Radomlje, Volčji
Potok 47b, vložila 532.740 SIT, Mikuletič
Marko, Ljubljana, Stantetova 9, vložil
267.000 SIT, Popelar Mojca (roj. Iglič), Ra-
domlje, Gostičeva 11, vložila 126.360 SIT,
Lesjak Slavko, Radomlje, Volčji Potok 47a,
vložil 126.360 SIT, Medvešek Janja, Ra-
domlje, Volčji Potok 47a, vložila 126.360
SIT, Pogačar Špenko Andreja, Kamnik, Žeb-
ljarska 6, vložila 126.360 SIT, Rahne Ivan,
Dob, Rača 2, vložil 126.360 SIT, Vrtačnik
Lidija, Radomlje, Volčji Potok 47a, vložila
126.360 SIT, Bedenik Kati, Radomlje, Volč-
ji Potok 5a, vložila 126.360 SIT, Cimerman
Renata, Ljubljana, Kvedrova 11, vložila
126.360 SIT, Miš Melita, Dob, Gorjuša 8,
vložila 126.360 SIT, Mušič Tomaž, Kam-
nik, Podgorje 128, vložil 126.360 SIT, Gr-
čar Valerija, Radomlje, Hudo 29, vložila
126.360 SIT, Grmek Janez, Domžale, Mi-
klošičeva 3, vložil 126.360 SIT, Sanabor
Miro, Kamnik, Kotarjeva 10, vložil 126.360
SIT, Cerar Vesna, Dob, Gorjuša 6, vložila
126.360 SIT, in Keržin Gungl Helena, Ljub-
ljana, Sojarjeva 30, vložila 126.360 SIT, vsi
vstopili 21. 1. 1994, Souvan Leo, Ljubljana,
Mestni trg 24, vložil 412.000 SIT, vstopil
25. 5. 1996, in Škofic Peter, Domžale, Parti-
zanska 2, vložil 126.360 SIT, vstopil 11. 9.
1996 – odgovornost: ne odgovarjajo; Kunej
Edi, izstopil 11. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ban Ignac, razrešen 1. 4. 1996; za-
stopnik Pezdirc Janez, imenovan 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Rg-48276

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04950 z dne 3. 10. 1996 pod št. vložka
1/28423/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958423
Firma: GOSPETI & CO., d.n.o., Ribče

60, Kresnice
Skrajšana firma: GOSPETI & CO., d.n.o.,

Ribče
Pravnoorg oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Ribče 60
Ustanovitelja: Gospeti Matjaž in Gospe-

ti Mihelca, oba iz Kresnic, Ribče 60, vstopi-
la 17. 7. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gospeti Matjaž in zastopnica Gospeti
Mihelca, imenovana 17. 7. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 222 Tiskarstvo

in z njim povezane storitve; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 454 Zaključna gradbena dela; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5551 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-48289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03810 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu vpi-
sa ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE
SLOVENIJE, sedež: Šmartinska 134a, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/13456/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523192
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor dr. Jelenc Zoran, razrešen 30. 6. 1996;
direktor mag. Mohorčič Špolar Vida A.,
Ljubljana, Ziherlova 41, imenovana 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16210 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa R & V, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Ljubljana, Ižanska c. 68, sedež:
Ižanska cesta 68, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07275/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5376262
Firma: R & V, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Radalj Zoran, Ljubljana,

Ižanska cesta 68, in Vovk Boštjan, Ljublja-
na, Erjavčeva c. 4, vstopila 11. 5. 1990,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 62 – 9. X. 1997 Stran 4941

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 dugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter

računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-48292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03635 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ROŽLE, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Horjul 191, sedež: Horjul 191, 1354 Hor-
jul, pod vložno št. 1/09027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5423937
Firma: ROŽLE, podjetje za trgovino,

d.o.o.
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 238
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 174

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 182 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 511 Posredništvo; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 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;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Rg-48293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05021 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  BALA,  Trgovsko  podjetje,  d.d.,
Ljubljana, Slovenska 27, sedež: Sloven-
ska  27,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.

1/00170/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5024773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Babnik Frančiška, razrešena 15. 9.
1996; direktor Ponikvar Jože, Ljubljana,
Ptujska 28, imenovan 16. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-48294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14231 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ORVAS, trženje v notranjem in zu-
nanjetrgovinskem prometu, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Savlje 89, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deležev ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5572851
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Roglić Branko, Žrnovnica,

Put na Žrnovnicu bb, vstop 1. 10. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08454 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  HOPRA,  Podjetje  za  proizvodnjo,
storitve, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Litija, Kidričeva cesta 19, sedež: Ki-
dričeva c. 19, 1270 Litija, pod vložno št.
1/19996/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5692075
Firma: HOPRA, Hofer & Co., Podjetje

za proizvodnjo, storitve, trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.n.o., Litija

Skrajšana firma: HOPRA, Hofer & Co.,
d.n.o., Litija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Praunseis Vid in Praun-
seis Marija, izstopila 15. 5. 1994; Hofer Ev-
gen in Hofer Andreja, oba iz Litije, Kidriče-
va c. 19, izstopila in ponovno vstopila 15. 5.
1994, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hofer Andreja, imenovana 15. 5.
1994, kot poslovodkinja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-48298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03816 z dne 11. 11. 1995 pod št. vložka
1/28585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958865
Firma:  SLOGAS,  projektiranje,  iz-

gradnja plinovodov in distribucije plina,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Jožeta Kopitarja 31
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ERO-GAS-MET S.p.A.,

Milano, Viale Bianca Maria 13, in PADANA
CONDOTTE S.p.A., Cremona, Via Guarne-
ri del Gesu 3, vstopila 1. 4. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, poobaščeni za zastopanje: direk-
tor dr. Bolla Stefano, Verona, L.GE Barto-
lomeo Rubele 30 03, zastopa družbo z ome-
jitvami glede pridobivanja, odtujitve ali
obremenitve nepremičnin, izvajanja inve-
sticijskih del in najemanja posojil oziroma
dajanja posojil ali poroštev, izplačevanja
predujmov na račun udeležbe pri dobičku
ter imenovanja in razreševanja revizorjev
poslovanja, in prokurist mag. Lapajne Ivan,
Brezovica pri Ljubljani, Jožeta Kopitarja 31,
imenovan 1. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4010 Oskrba z
elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-48310

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03694 z dne 8. 11. 1996 pod št. vložka
1/28578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev GIZ, firmo, sedež, usta-
novitelje, dejavnost, zastopnika in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Firma: GOSPODARSKO INTERESNO
ZDRUŽENJE GOZDARSTVA

Skrajšana firma: GIZ GOZDARSTVA
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež:  1000  Ljubljana,  Miklošičeva

38/III
Ustanovitelji: Gozdno gospodarstvo Po-

stojna, p.o., Postojna, Vojkova 9, Soško
gozdno gospodarstvo, p.o., Tolmin, Brunov
drevored 13, Gozdno gospodarstvo Kranj,
n.sol.o., Kranj, C. Staneta Žagarja 53, Gozd-
no gospodarstvo Novo mesto, n.sub.o., No-
vo mesto, Gubčeva ulica 15, Gozdno gos-
podarstvo Bled, n.sol.o., Bled, Ljubljanska
cesta 19, Gozdno gospodrstvo Kočevje, p.o.,

Kočevje, Rožna ulica 39, Gozdno gospo-
darstvo Brežice, Izvajalsko podjetje, p.o.,
Brežice, Cesta Bratov Cerjakov 42, Gozdno
gospodarstvo Celje, p.o., Celje, Ljubljanska
c. 13, Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o.,
Nazarje 21, Gozdno gospodarstvo Maribor,
p.o., Maribor, Tyrševa 15, Gozdno gospo-
darstvo Slovenj Gradec, p.o., Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, GOZD, Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška c. 2, Proizvodno podjet-
je Semesadike Mengeš, p.o., Mengeš, Pre-
šernova c. 35, Zavod za pogozdovanje in
melioracijo Krasa, p.o., Sežana, Partizanska
c. 49, Gozdarsko izvajalsko podjetje Mur-
ska Sobota, p.o., Murska Sobota, Arhitekta
Novaka 17, SNEŽNIK, Javno podjetje za
proizvodnjo in storitve, p.o., Kočevska Re-
ka 40, in Gozdarstvo Gornja Radgona, p.o.,
Gornja Radgona, Jurkovičeva 3, vstopili 24.
1. 1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Zakrajšek Viktor, Ljubljana, Tavčarjeva
5, imenovan 24. 1. 1996, zastopa združenje z
omejitvijo, da za sklepanje kreditnih pogodb
in pogodb o investicijah, ki presegajo inve-
sticijsko vzdrževanje ter zaposlovanje, po-
trebuje predhodno soglasje skupščine.

Člani nadzornega sveta: Cajner Milan,
Perovnik Tone in Kovač Frenk, vstopili 24.
1. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9212 Dejavnost strokovnih združenj.

Prenos vpisa iz RG X 1134.

Rg-48312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05703 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa TABAKOVIČ, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Glavarjeva 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 19656/94 – spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5624134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Poljanec Alojzij, Ljubljana, Ob so-
točju 4, imenovan 10. 7. 1993.

Rg-48316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05000 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa BDP FIBA, d.o.o., borzno posred-
niška družba, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5887224
Ustanovitelja: FIBA, d.o.o., podjetje za fi-

nance in upravljanje, Koper, Ferrarska 10,
vstop 23. 12. 1994, vložek 300.000 SIT, in
RAZVOJNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Tom-
šičeva 3, vstop 1. 10. 1996, vložek 9,700.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Holcman Janja, razrešena 5. 9.
1996; direktor Pogorelec Tomaž, Kočevje,
Podgorska ulica 2, imenovan 6. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 10. 1996.

Rg-48317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04993 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa INTERINA, trgovina s tekočim naft-
nim plinom in naftnimi derivati, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17370/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5527988
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 52483

Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-48318

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03515 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SAL, Podjetje za management, in-
ženiring, marketing in consulting, d.o.o.,
Ljubljana, Nazorjeva 6, sedež: Nazorjeva
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07197/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5385636
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 4550 Da-

janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, 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 tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krjaši čas; 5530 Gostinske sto-
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ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 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.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-48320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03514 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  UTVA,  podjetje  za  trgovino  na
drobno in debelo neprehrambenih pro-
izvodov, zunanjo trgovino, marketing in
poslovne usluge, d.o.o., sedež: Liparjeva
6, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/03645/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377358
Ustanovitelja: Adrovič Selmo, vstopil

19. 12. 1989, vložil 1,350.000 SIT, in Adro-
vič Fetija, vstopila 4. 6. 1996, vložila
150.000,00 SIT, oba iz Kamnika, Vrhpolje
pri Kamniku št. 181, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-

lačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 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; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 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;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-48322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03537 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa COSIS, družba za trgovanje na de-
belo in drobno z mešanim blagom, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Šaranovičeva 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03167/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307155
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 2111 Pro-

izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje čaopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in potektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15069 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa VEMIAL, trgovsko podjetje Ljub-
ljana, družba z omejeno odgovornostjo,
Ljubljana, Spodnji Rudnik II/1, sedež: Sp.
Rudnik II/1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, družbenikov, sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394252
Firma: HERING M & P, k.d. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Bradač Bogdana, izstopila

5. 10. 1994; Hering Stane, vložil 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in Hering Julijana, vložila 100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, oba iz Kočevja,
Rožna ulica 23, vstopila 5. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hering Stane, imenovan 5. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
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nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-48324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01945 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa CALCIT, proizvodnja kalcitnih pol-
nil, d.d., sedež: Cankarjeva 3, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/00780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5033918
Sedež: 1242 Stahovica, Stahovica 15.

Rg-48327

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03580 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa DOMGRAD, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, storitve, trgovino in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 9, sedež:
Stegne 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03305/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev in spremembo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5314666
Dejavnost, vpisana 8. 11. 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 iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 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.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogranja in urejanje voda; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,

skupaj z upravljalci  strojev; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering), 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-48329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04777 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA-AIR, letalsko prevozno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Stegne 25a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5715652
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žumer Lojze, razrešen 13. 9. 1996;
direktor Hafner Janez, Škofja Loka, Trnje
1, imenovan 13. 9. 1996, v okviru rednega
delovanja podjetja lahko sklepa posle v
vrednosti do 50.000 (petdesettisoč) DEM.
Za zastopanje podjetja v okviru rednega po-
slovanja pri poslih v vrednosti nad 50.000
(petdesettisoč) DEM in pri poslih izven
rednega poslovanja podjetja, ne glede na
vrednost posla (zastava letala, prodaja leta-
la in drugo), pa potrebuje soglasje skupšči-
ne oziroma nadzornega sveta, če ga ima.

Rg-48331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03708 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AVTORSKA AGENCIJA ZA SLO-
VENIJO, podjetje za varstvo avtorskih
in sorodnih pravic, p.o., Ljubljana, sedež:
Titova 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12327/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža, de-
ležev in osnovnega kapitala, ustanovitelje
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5147611
Firma: AAS, Avtorska agencija za Slo-

venijo, d.o.o., Slovenska 47, Ljubljana
Skrajšana firma: AAS, d.o.o.,Ljubjana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 47
Osnovni kapital: 22,507.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 4,501.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 2,251.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vložil 2,251.000 SIT,
Oman Branko, Ljubljana, Glavarjeva 8, vlo-
žil 1,362.000 SIT, Trampuž Miha, Ljubljana,
Lepi pot 14c, vložil 1,050.000 SIT, Zupančič
Andrej, Ljubljana, Župančičeva 14, vložil
886.000 SIT, Božič Vera, Mengeš, Mlakar-
jeva 54, Trzin, vložila 801.000 SIT, Bergant
Jožica, Komenda, Moste 21, vložila 792.000
SIT, Šket Marjana, Ljubljana, Scopolijeva
35, vložila 671.000 SIT, Kern Ana-Frančiška,
Ljubljana, Omersova 3, vložila 613.000 SIT,
Kisovec Jelka, Jevnica 7, vložila 592.000
SIT, Pojbič Olga, Komenda, Jezerškova 12,
vložila 566.000 SIT, Strle Andreja, Ljublja-
na Polje, Kašeljska 25, vložila 552.000 SIT,
Pirih Nina, Ljubljana, Trebinjska 11, vložila
549.000 SIT, Bernik Viljemka, Medvode,
Verje 15c, vložila 538.000 SIT, Perišič Ve-
sna, Ljubljana, Mašera Spasiča 11, vložila
521.000 SIT, Leben Andreja (roj. Strnišnik),
Domžale, Šubičeva 11, vložila 419.000 SIT,
Burja Franka, Ljubljana, Viška 49d, vložila
270.000 SIT, Gosar Heda, Ljubljana, Na Ja-
mi 7, vložila 270.000 SIT, Žirovnik Ivica,
Ljubljana, Celovška 99a, vložila 270.000
SIT, Žemva Viktorija, Ljubljana, Čufarjeva
13, vložila 270.000 SIT, Heine Anica, Dom-
žale, Dragomelj 106a, vložila 270.000 SIT;
Stepančič Ivanka, Ljubljana, Linhartova 68,
vložila 270.000 SIT, Štular Milica-Ljudmila,
Ljubljana, Zofke Kvedrove 30, vložila
270.000 SIT, Šeško Josipina, Ljubljana, Be-
zenškova 4, vložila 270.000 SIT, Gregorič
Breda, Ljubljana, Goriška 71, vložila 270.000
SIT, Kastelec Majda, Ljubljana, Fabijanijeva
21, vložila 270.000 SIT, Vičič Magda, Ljub-
ljana, Cesta v Mestni log 40, vložila 270.000
SIT, Švigelj Albinca, Ljubljana, Cesta Dolo-
mitskega odreda 22, vložila 270.000 SIT,
Kavčič Vladimir, Ljubljana, V Murglah 267,
vložil 270.000 SIT, in Drobnik Milja, Ljub-
ljana, Moškričeva 44, vložila 82.000 SIT –
vstopili 18. 6. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 62 – 9. X. 1997 Stran 4945

no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis latninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00691/00922 –
1996/BS z dne 15. 7. 1996.

Rg-48333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04649 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AMADEJ, Dular in drugi, uvozno-
izvozno podjetje, d.n.o., sedež: Mestni trg
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03623/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnikov ter
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5366747
Firma: AMADEJ, uvozno-izvozno pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156
Skrajšana firma: AMADEJ, d.o.o., Ljub-

ljana,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dular Marjan in Dular-Žu-

nič Irena, izstopila 21. 8. 1996; Gorkič Ivo,
Ljubljana, Jana Husa 1, vstopil 21. 8. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dular Marjan, razrešen 23. 8. 1996;
direktor Gorkič Ivo, imenovan 23. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavost, vpisana 8. 11. 1996: 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3001 Priozvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih in preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi

izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki ši-
roke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializianih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 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.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04246 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  LJUBLJANSKA  ZAVAROVAL-
NICA, d.d., Ljubljana, sedež: Vojkova 48,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09815/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5186684
Vpiše se sklep skupščine družbe z dne

29. 7. 1996 o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe, kot se glasi:

Delniški kapital družbe se v skladu s
354. členom ZGD zmanjša zaradi pokriva-
nja izgube družbe z zmanjšanjem nominal-
nega zneska delnic družbe.

Delniški kapital družbe se zmanjša z
240,000.000 SIT na 96,000.000 SIT, tako
da se zmanjša nominalna vrednost obstoje-
čih delnic z 10.000 SIT na 4.000 SIT. No-
minalna vrednost ene delnice po zmanjša-
nju osnovnega kapitala znaša 4.000 SIT ter
se zato ustrezno spremeni vrednost delnice,
kot je opredeljena v drugem odstavku 5.
člena statuta družbe.

Vpiše se sklep skupščine družbe z dne
29. 7. 1996 o povečanju kapitala z vložki z
izdajo nove emisije delnic, kot se glasi:

Hkrati z zmanjšanjem osnovnega kapita-
la družbe se ponovno poveča osnovni kapi-
tal družbe 96,000.000 SIT (po izvedenem
zmanjšanju osnovnega kapitala) na
240,000.000 SIT z izdajo 36.000 novih del-
nic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT v
skupni nominalni vrednosti 144,000.000
SIT. Vse novo izdane delnice so navedene
in se glasijo na ime ter imajo enake lastnosti
kot dosedanje delnice, ki so opredeljene v
5. in 6. členu statuta družbe. Novo izdana
serija delnic tvori z obstoječimi delnicami
isti razred delnic.

Novo izdane delnice se prodajo po nji-
hovi nominalni ceni 4.000 SIT/delnica v
skupni vrednosti 144,000.000 SIT in z vpla-
čilom na račun družbe v skladu s pozivom
uprave družbe.

Vplačilo vložkov za povečanje kapitala
se izvede takoj po sprejemu sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala z neposrednim na-
kupom znanega delničarja SKB Banke d.d.,
ki se je zavezala odkupiti celotno izdajo
novo izdanih delnic, pri čemer se obstoječi
delničarji izrecno odpovedujejo prednostni
pravici do nakupa novih delnic.

Vpiše se sprememba statuta banke z dne
29. 7. 1996.

Rg-48335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05387 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu vpi-
sa HAM – HAM, Predelava mesa, trgovi-
na, gostinstvo, d.o.o., Bizovik, sedež: Pot v
Dolino 37b, Bizovik 1261 Dobrunje, pod
vložno št. 1/04283/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova ustano-
vitelja in matične številke s temile podatki:

Matična št.: 5371350
Ustanovitelj: Žunko Franci, Bizovik, Pot

v dolino št. 37b, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/5520 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu vpisa
MMS, trgovina z vozili in rezervnimi de-
li, d.o.o., sedež: Tržaška 132, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20039/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo priimka
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5672040
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Guenther Kerle, Celovec, Puntschartstr.
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5, imenovan 14. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-48337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04825 z dne 4. 11. 1996 pod št. vložka
1/28567/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5971934
Firma:  INTERCONTAINER-INTER-

FRIGO, societe internationale pour le
developpement du transport combine et
du transport sous temperature dirigee,
Societe..., Podružnica za Slovenijo

Skrajšana firma: INTERCONTAINER-
INTERFRIGO (ICF) S.C. Podružnica za
Slovenijo

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 14
Ustanovitelj: INTERCONTAINER-IN-

TERFRIGO, societe internationale pour le
developpement du transport combine et du
transport sous temperature dirigee, Societe,
Bruxelles, Rue de France 85, vstop 6. 6. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Pirnar Miran, Ljubljana, Resljeva cesta
42, imenovan 6. 6. 1996, kot vodja podružni-
ce zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 60100 Že-
lezniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 60300 Cevovodni transport; 61100 Po-
morski promet; 61200 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 62100 Zračni promet po rednih
linijah; 62200 Izredni zračni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 63230 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05520 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu vpi-
sa MMS, Trgovina z vozili in rezervnimi
deli, d.o.o., Tržaška 132, sedež: Tržaška
132, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20039/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 13602/94 – spre-
membo priimka zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5672040
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Guenther Kerle, Celovec, Puntcharstr. 5,
imenovan 14. 7. 1994, zastopa podružnico
brez omejitev.

Rg-48344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03449 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GOLTRADE, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta VI/22, 1260 Ljubljana
Polje, pod vložno št. 1/11244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža ter uskladitev in spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5463327
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 152

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Po-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-

govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-48346

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03422 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa NAVI, d.o.o., marketing in trgovi-
na, sedež: Brodarjev trg 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688108
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovin na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
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ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03404 z dne 18. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KAPITAN, podjetje za trgovino in
servisiranje, d.o.o., Gubčeve brigade 68,
Ljubljana, sedež: Gubčeve brigade 68,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5687063
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 2911

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 321 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 322 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;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 In-
štalacije 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 vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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 gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno

s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03636 z dne 28. 10. 1996 pod št. vložka
1/28547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5373123
Firma: MITAK, export-import, trgovi-

na, posredovanje, zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 85
Osnovni kapital: 1,748.000 SIT
Ustanovitelj: Pangos Walter, Trst, Via

Monte Canin 10, vstop 3. 3. 1992, vložek
1,748.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakojč Zvone, Kranj, Gosposvetska
ul. 3, imenovan 8. 1. 1996, vodi posle druž-
be in jo zastopa v poslih, katerih posamična
vrednost ne presega 200.000 SIT, za spreje-
manje odločitev in zastopanje v poslih, ki
presegajo 200.000 SIT pa potrebuje pred-
hodno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-48340

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

96/05231 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TOBAČNA LJUBLJANA, pro-
izvodno in trgovsko podjetje za tobačne
izdelke, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00341/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5132533
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Rausch Edvard, Wien A-1020, Vorgar-
tenstrasse 203/8, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Hrovat Zvone, Ljub-
ljana, Šarhova 30, imenovana 3. 10. 1996.

Rg-48343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03454 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa K & J, trgovina, inženiring, sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hotimiro-
va 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16255/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5589932
Firma: K & J, Družba za trgovino, in-

ženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Tbilisijska 81

Skrajšana firma: K & J, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 81
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-48348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03406 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa BREUER, avtohiša in zastopstvo,
d.o.o., sedež: Letališka 16, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26893/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5402239
Osnovni kapital: 55,470.000 SIT
Ustanovitelj: CLAAS Elektrohandelsga-

sellschaft mbH, Weissach Im Tal, Nachtigal-
lenstr. 6, vstop 22. 12. 1994, vložek
55,470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-48469
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/01526 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GENTAL, gradbeno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tol-
stojeva 24, sedež: Tolstojeva 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21295/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki.

Matična št.: 5729696
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knafelj Miran, Ljubljana,

Triglavska 7, vstopil 1. 2. 1993, vložil
1,500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo, 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo, 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-48478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01663 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MATIONI, podjetje za
marketing in trgovino, d.o.o., Cerknica,
sedež: Zahrib 2, Cerknica, pod vložno št.
1/24422/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5804035
Firma:   KLEMENČIČ  &  NARED –

MATIONI, podjetje za marketing in trgo-
vino, d.n.o., Cerknica

Skrajšana firma: KLEMENČIČ & NA-
RED – MATIONI, d.n.o., Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 117.978 SIT
Ustanovitelj: Nared Boštjan, Cerknica,

Kovačeva 6, vstopil 27. 1. 1995, vložil
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovi-
na 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
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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; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 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; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.n.o. vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/01663 z dne 29. 5. 1996.

Rg-48492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02234 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa COPIS, podjetje za oprav-
ljanje grafičnih in servisnih storitev, tr-
govino in marketing, d.o.o., Palmejeva 4,
Ljubljana, sedež: Palmejeva 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07490/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5386225
Firma: COPIS, podjetje za opravljanje

grafičnih in servisnih storitev, trgovino
in marketing, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Ddunajska 158

Rg-48504

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02990 z dne 20. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27895/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903840
Firma: ANTHEA, družba za storitve,

izobraževanje in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Pod brezami 16

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Pod  brezami  16,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Plevel Irena, Ljubljana,

Pod brezami 16, vstopila 10. 5. 1995, vloži-
la 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Plevel Irena, Ljubljana, Pod bre-
zami 16, imenovana 10. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo, 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-

čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti, 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti, 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-48514

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03397 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ITT Belca, podjetje za in-
štalaterstvo, trgovino in tekstilno pro-
izvodnjo, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana
Črnuče, sedež: Brnčičeva 13, Ljubljana
Črnuče, pod vložno št. 1/13820/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525608
Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1996: 181

Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 511 Posredništvo, 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 602 Drug kopenski promet; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-48516

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03510 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIKROM, storitve in uslu-
ge Vrhnika, d.o.o., sedež: Krožna pot 3,
Vrhnika, pod vložno št. 1/22493/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5414644
Sedež: Vrhnika, Tržaška 28
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Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1996:
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s 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, tape-
tami, 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 debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo, 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti, 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48523

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03804 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HENIG, d.o.o., podjetje za
gostinstvo,  turizem,  proizvodnjo  in tr-
govino, Kočevje, sedež: Kidričeva 6, Ko-
čevje, pod vložno št. 1/18941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,

osnovnega kapitala, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649234
Firma:  J  &  T,  d.o.o.,  gostinstvo  in

trgovina
Skrajšana firma: J & T, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Slomškova 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Henigman Marjan, izsto-

pil 25. 5. 1995; Bučar Janez, Bohinjska Bi-
strica, Gabrška 7 in Habjan Anton, Ljublja-
na, Cesta na Vrhovce 41, oba vstopila 25. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: He-
nigman Marjan, razrešen 25. 5. 1995; direk-
tor Bučar Janez, Bohinjska Bistrica, Gabrška
7, zastopa družbo brez omejitev in direktor
Habjan Anton, Cesta na Vrhovce 41, zasto-
pa družbo brez omejitev, oba imenovana
25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996: 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 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; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas, 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 651 Denarno posred-
ništvo, 652 Drugo finančno posredništvo,
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo, 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 701 Poslovanje z last-

nimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost, 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-48530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04596 z dne 30. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa Agencija POTI, podjetje za or-
ganizacijo izobraževanja, turizma in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 35,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23775/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča dopolnitev
dejavnosti, vpis zastopnikov in spremembo
deleža družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5792070

Ustanovitelji: Kordiš Tatjana Jurčič, Ljub-
ljana, Šišenska 6, vložila 600.000 SIT; Kor-
diš Marko, Bled, Savska 1, vložil 150.000
SIT; Zorn Otmar, Ljubljana, Bratov Učakar
36, vložil 450.000 SIT, vsi vstopili 15. 5.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kor-
diš Marko, Bled, Savska 1, razrešen in po-
novno imenovan kot prokurist dne 13. 9.
1995; Zorn Otmar, Ljubljana, Bratov Uča-
kar 36, razrešen in ponovno imenovan kot
prokurist dne 13. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
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Rg-48535

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04798 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FUNDUS, družba za uprav-
ljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15333/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5607370
Firma:  FUNDUS,  ekonomsko  sveto-

vanje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1996: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-48545

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05852 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MARTINOVIČ, revizijska
družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24901/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5817641
Ustanovitelja: Arhar Ružica, izstopila

6. 12. 1995; Trobevšek-Drobnak Frančiška,
Ljubljana, V Murglah 263, vložila 200.000
SIT in MARTINOVIČ, revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vložila
1,800.000 SIT, oba vstopila 6. 12. 1995, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-48647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03293 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SOLAR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ramovševa 23, sedež:
Ramovševa 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/04069/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331145
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom.

Rg-48654

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03650 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa NOVAFLOW Interna-
tional, podjetje za proizvodnjo, investici-
je in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Podolga njiva 8, Vnanje Gorice, pod vlož-
no št. 1/12767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5517257
Osnovni kapital: 20,557.152 SIT
Ustanovitelji: HORIZONTE, družba za

razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Štefanova
15, vložila 593.781 SIT; HORIZONTE, En-

terprise Development company B.V., Heil-
lo de Biender 5, vložil 7,258.603 SIT, oba
vstopila 10. 10. 1995, odgovornost: ne od-
govarjata; Kajzer-Vukša Nataša in Vukša
Nikola, oba Vnanje Gorice, Podolga njiva
8, vložila po 6,352.384 SIT, vstopila 11. 7.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48655

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03672 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BIRO V 4, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, sedež: Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, pod vložno št.
1/14580/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5543967
Ustanovitelj: Vodopivec Borut, Ljublja-

na, Linhartova 68, vstopil 9. 12. 1991, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vodopivec Darja, izstopila 12. 7.
1996.

Rg-48659

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03724 z dne 7. 11. 1996 pri
subjektu vpisa STOL DUDLEY, podjetje
za trgovino, zastopstvo in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 69,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428475
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996:

60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-48663

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04998 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE LJUBLJANA, p.o. sedež: Tbilisij-
ska 61, Ljubljana, pod vložno št.
1/07775/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5015405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-

jnc Alfred, gr. ing., razrešen 15. 7. 1996;
direktor Susman Marko, dipl. ing. gr., Pre-
serje, Jezero 67b, imenovan 1. 7. 1996, vr-
šilec dolžnosti direktorja za področje dejav-
nosti organizacijske enote Komunalne grad-
nje, za sklepanje pogodb in opravljanje dru-
gih pravnih opravil, zastopa družbo neome-
jeno v prometu blaga in storitev.

Rg-48664

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05025 z dne 13. 11. 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, Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/00454/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5067219

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili.

Sprememba statuta z dne 6. 9. 1996.

Rg-48669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05878 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KRANJSKA INVESTICI-
JSKA DRUŽBA d.o.o., Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/20733/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5698600
Sedež: Mengeš, Blatnica 2, Trzin

Rg-48676

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17494 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LEVANT, inženiring in tu-
rizem, d.o.o., Vikrče-Ljubljana, sedež: Vi-
krče 40c, Ljubljana-Šmartno, pod vložno
št. 1/10445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5448921
Osnovni kapital: 78,429.987 SIT
Ustanovitelj: Dolenc Milan, Ljubljana,

Vikrče 40c, vstopil 30. 10. 1990, vložil
78,429.987 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; De Maio Luigi Patrick, izstopil 15. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-48677

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06091 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MAC YAVICH TRADE,
import-export, d.o.o., Ljubljana, Tugo-
merjeva   4,   sedež:   Tugomerjeva   4,
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Ljubljana, pod vložno št. 1/24239/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5786240
Firma:  MEDITRADE  SPORTLINE,

zunanja  in  notranja  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana     firma:     MEDITRADE
SPORTLINE, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Vodovodna 100
Osnovni kapital: 3,518.000 SIT
Ustanovitelj: MEDITRADE, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Vodovodna 100, vsto-
pil 9. 11. 1995, vložil 1,759.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0501 Ri-
bištvo, 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov, 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali,
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali, 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov, 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov, 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava
naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pri-
prava 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 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 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; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve, 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 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 brv, 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 kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
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-
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 keramike; 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 Lit-
je jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželenih 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, 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
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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; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev, 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3350 Proizvod-
nja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3520 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 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.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo, 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri

trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo, 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, 52473 Dejavnost papirnic, 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti, 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov,
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov, 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov, 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48678

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05026 z dne 21. 10. 1996
pod št. vložka 1/28515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970202
Firma:  KEOPS  MARKOV  &  PLEH

CO., družba za trgovino in posredovanje,
d.n.o.
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Skrajšana firma: KEOPS MARKOV &
PLEH CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Ljubljanska 81
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pleh Nermin, Sarajevo,

BiH, Š. Janovića 10 in Markov Zorančo,
Domžale, Ljubljanska 81, oba vstopila 3. 10.
1996, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Markov Zorančo, Domžale, Ljubljan-
ska 81, zastopa družbo brez omejitev in
družbenik Pleh Nermin, Sarajevo, BiH, Š.
Janovića 10, zastopa družbo brez omejitev,
oba imenovana 3. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996: 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki, 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6711 Storitve finančnih
trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7230 Obdelava
podatkov, 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-48683

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04955 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIJA DESKTOP DE-
SIGN, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 4,
sedež: Cankarjeva 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20399/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687942
Firma: MEDIJA GRAPHICS, grafično

oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, Prečna 6
Skrajšana firma: MEDIJA GRAPHICS,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Prečna 6
Ustanovitelji; Pentek Marko, Murska So-

bota, Slomškova 68, vstopil 15. 10. 1992, vlo-
žil 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Umek Miloš, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 74
in Troha Andrej, Ljubljana, Dergomaška ul.
62, oba vstopila 5. 9. 1996, vložila po 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; MEDIJA,
računalniško podprto sestavljanje in razvoj
programske opreme, d.o.o., Ljubljana, Can-
karjeva 4, izstopil 5. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kle-
menc Gordana, razrešena 5. 9. 1996; direk-
tor Pentek Marko, Murska Sobota, Slomško-

va 68, imenovan 5. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo, 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki, 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, 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 prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 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;
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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-48685

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02282 z dne 27. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PPT COMMERCE, pod-
jetje za proizvodnjo, poslovne storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
gorice 40, Ljubljana, pod vložno št.

1/22044/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5741726
Sedež: Ljubljana, Celovška 136

Rg-48688

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00303 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  MILES  CONSULTING,
knjigovodstvo,   računovodstvo,   d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zoisova 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in preoblikovanje iz d.o.o. v komanditno
družbo s temile podatki:

Matična št.: 5834392
Firma: MILES CONSULTING, knji-

govodstvo, računovodstvo, k.d.
Skrajšana   firma:   MILES   CONSUL-

TING, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Miles Keith Charles,

Kranjska Gora, Koroška 17a, vstopil 18. 6.
1993, vložil 100.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Hočevar
Matija, Ljubljana, Soška ulica 64, vstopil
30. 12. 1994, vložil 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Hočevar Matija, Ljubljana, Soška uli-
ca 64, imenovan 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo,
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v ko-
manditno družbo vpisana v sodni register s
sklepom Srg 95/00303 z dne 11. 10. 1996.

Rg-48699

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04363 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CARBO, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Žaucer-
jeva 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/17841/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652278
Sedež:   Ljubljana,   Petkovškovo   na-

brežje 41
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.
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Rg-48704

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05430 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28413/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5920094
Firma: GEROTOPLAST, proizvodnja,

trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana    firma:   GEROTOPLAST,

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

govornostjo
Sedež: Grahovo, Lipsenj 25b
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Gerbec Jože, Grahovo, Lip-

senj 25b, vstopil 14. 11. 1995, vložil
1,515.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerbec Jože, Grahovo, Lipsenj 25b,
imenovan 14. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov, 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem, 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-48705

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19149 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa FINAC, finančni inženiring
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kle-
če 12, sedež: Cesta v Kleče 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki.

Matična št.: 5543118
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo, 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov, 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302

Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-48707

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05427 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIRAL INT. izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Prešernova 12, sedež:
Prešernova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/06835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5385814
Osnovni kapital: 3,039.000 SIT
Ustanoviteljica: Nagot Andolšek Suzan-

ne, Ljubljana, Prešernova 12, vstopila 12. 3.
1990, vložila 3,039.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-

cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki.

Rg-48709

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04644 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KAL - KONT, finančni in
svetovalni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Pugljeva 17, sedež: Pugljeva 17, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21779/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5741599
Firma: KAL - KONT, finančni in sveto-

valni  inženiring,  d.o.o.,  Zaloška  155,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zaloška 155
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:

45210 Splošna gradbena dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obu-
tve, usnjenih izdelkov, 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-48720

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02807 z dne 22. 10. 1996
pod št. vložka 1/28520/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950619
Firma:   LAFARGE   PERLMOOSER,

gradbeni materiali, d.o.o.
Skrajšana   firma:   LAFARGE  PERL-

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

govornostjo
Sedež:Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: PPS LIEGENSCHAFTS-
VERWARTUNGS GmbH, Wien, Republi-
ka Avstrija, Operngasse 11, vstopil 4. 4.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Malovrh Janez, Trbovlje, Sallaumines
5b, pri sklepanju poslov in razpolaganju s
sredstvi družbe nastopa skupno s prokuri-
stom, in prokurist Trommelsberger Peter,
Avstrija, Moedling, V 0127035, oba imeno-
vana 4. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo, 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo, 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-48721

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00805 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  KORA-C,  družba  za
poslovni consulting in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Mladinska 12, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21078/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716683
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Rajmond, Ljublja-

na, Švarova ul. 14, vložil 1,390.000 SIT;
Rotar Bogdan, Ljubljana, Spodnje Gamelj-
ne 25a, vložil 900.000 SIT in Fajdiga Ivan,
Ljubljana, Topniška 70, vložil 360.000 SIT,
vsi vstopili 28. 11. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Rožac Bojan, Ljubljana, Pilanova 35
in direktor Debeljak Ferdinand, Ljubljana,
Krivec 6, zastopa družbo brez omejitev, oba
imenovana 17. 1. 1996; Kovač Rajmond,
razrešen 17. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-

voarjev, cistern, kontejnerjev; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4010 Oskrba z
elektriko; 40200 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 41000 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
61100 Pomorski promet; 63220 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin.

Rg-48724

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04812 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MINERALKA, proizvod-
nja negorljivih materialov, d.o.o., sedež:
Ulica 4. maja 16, Cerknica, pod vložno št.
1/11700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5854393
Osnovni kapital: 100,699.634 SIT
Ustanovitelj: ISOVOLTA A.G., Avstri-

ja, A-2355 Wiener Neudorf, vstopil 12. 7.
1994, vložil 100,699.634 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-48725

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06146 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa JOHN TRADE, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ko-
roška 6, sedež: Koroška 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24689/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki.

Matična št.: 5824826
Firma:  JOHN  TRADE,  podjetje  za

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gas-

parin Jelka, razrešena 28. 12. 1995; proku-
ristka Tertnik Irena, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 20, imenovana 28. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996: 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5273 Popravilo ur, nakita.

Rg-48734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17820 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  ETIKA,  finančne  in  ra-
čunovodske storitve, d.o.o., Gača 2, Čr-
nuče, sedež: Gača 2, Črnuče, pod vložno
št. 1/09051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5424020

Firma:  ETIKA  STUDIO  FOS,  ra-
čunovodske in marketinške storitve,
d.o.o., Gača 2, Črnuče

Skrajšana firma: ETIKA STUDIO FOS,
d.o.o., Črnuče

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vončina Olga, Črnuče,

Gača 2, vstopila 1. 10. 1990 in Jagrič Jožef,
Leskovec pri Krškem, Ulica A. Salmičeve
72a, vstopil 23. 12. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov, 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-48737

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01939 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LAKSHMI, d.o.o., trgov-
sko, proizvodno in storitveno podjetje, Ži-
bertova 27, Ljubljana, sedež: Žibertova
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/19995/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5647975
Firma:  LAKSHMI,  d.o.o.,  trgovsko,

proizvodno in storitveno podjetje, Ljub-
ljana, Lepodvorska 26a

Sedež: Ljubljana, Lepodvorska 26a
Ustanovitelj: Tošič Miroslav, izstopil

19. 4. 1996; Avguštin Albin, Gorenja vas,
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Reteče 50, vstopil 19. 4. 1996, vložil
810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tošič
Miroslav, razrešen 19. 4. 1996; direktor Av-
guštin Albin, Gorenja vas, Reteče 50, ime-
novan 19. 4. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210
Reja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15850 Proizvodnja testenin; 15870 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 15890 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 24520 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 24630 Proizvodnja eterič-
nih olj; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 26120 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 26130 Proizvodnja vot-
lega stekla; 26150 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 26220 Proizvodnja sa-
nitarne keramike; 26250 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 26300 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
26700 Obdelava naravnega kamna; 36220
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
36300 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;

52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo, 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah, 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 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.; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.; 85313 Dejavnost socialnovarstve-
nih zavodov za usposabljanje otrok in mla-
dostnikov; 85314 Dejavnost varstveno de-
lovnih centrov; 85315 Druge oblike institu-
cionalnega varstva; 85323 Dejavnost dobro-
delnih organizacij; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost, 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-48744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00392 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DOM-ART, d.o.o. - trgov-
sko podjetje, Šalka vas 2a, Kočevje, se-
dež: Šalka vas 2a, Kočevje, pod vložno št.
1/14826/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5564751
Ustanoviteljica: Conta Boža, izstopila

17. 1. 1995; Miković Melita, Ljubljana, Jak-
čeva 28, vstopila 7. 6. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 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, 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki, 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti, 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
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);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-48755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03611 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTRO ČEŠNOVAR,
družba za trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zaloška c. 147, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25808/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:
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Matična št.: 5858810
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov,
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generator-
jev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk,
3161 Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje, 7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Rg-48757

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03905 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/09684/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5425077001

Firma:  Sklad  Republike  Slovenije  za
razvoj, d.d., Ljubljana, Enota v Mariboru

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 47
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstopil 14. 12. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šprah Anamarija, Maribor, Trg Bo-
risa Kidriča 2, imenovana 14. 12. 1994, kot
pomočnica direktorja lahko sklepa vse prav-
ne posle, ki spadajo v okvir registrirane de-
javnosti ustanovitelja, pod pogojem, da za
posle, ki presegajo znesek 5,000.000 SIT,
pridobi predhodno soglasje direktorja usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996:
upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v
procesu lastninskega preoblikovanja podje-
tij in v postopkih prestrukturiranja podjetij
in bank; druge dejavnosti v skladu z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
zakonom o denacionalizaciji in drugimi
predpisi.

Rg-48763

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02966 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PRODOS, podjetje za sve-
tovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Prijateljeva 17, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10659/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5887569
Sedež:   Ljubljana,   Cesta   Ceneta

Štuparja 23
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Domijan Sašo, izstopil

31. 5. 1995; Goriup Darko, Ljubljana, C.
Ceneta Štuparja 23, vstopil 31. 5. 1995, vlo-
žil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-
mijan Sašo, razrešen 31. 5. 1995; direktor
Goriup Darko, Ljubljana, C. Ceneta Štupar-
ja 23, imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 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, 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;

7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-48767

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01132 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GEMENI, inženiring, uvoz-
izvoz, zastopanje firm, agencijski posli,
d.o.o., Kamnik, sedež: Zelena pot 6, Kam-
nik, pod vložno št. 1/08443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5476356
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, 454 Za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo,
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov, 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami, 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko, 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04440 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BUSINESS TRADE, d.o.o.,
Ljubljana,   podjetje   za   trgovino,   za-
stopstvo, posredništvo in prevoz, sedež:
Trubarjeva 31, Ljubljana, pod vložno št.
1/17542/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604419
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Sedež: Ljubljana, Adamičeva ul. 7
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996:

50501 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z 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; 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 z prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko, 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-

lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo, 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti,d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6420 Tele-
komunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje 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-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje, 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-48775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05049 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MERLAK & Co., inženi-
ring, d.n.o., Ljubljana, sedež: Industrij-
ska 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/26618/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5895065
Sedež: Ljubljana, Bratovševa ploščad 16

Rg-48798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18749 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES SLING,
družba za inženiring in projektiranje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Du-
najska cesta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, pooblastil
zastopnika, člane nadzornega sveta in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5526906
Firma: SLOVENIJALES SLING, druž-

ba za inženiring in projektiranje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22

Skrajšana   firma:   SLOVENIJALES
Sling, d.d., Ljubljana
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Osnovni kapital: 84,320.000 SIT

Ustanovitelja: Mednarodno podjetje
SLOVENIJALES d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 22 in vlagatelji po spisku v spisu, vsi
vstopili 20. 3. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
točnik Ciril, Ljubljana, Pot na zduše 12,
razrešen in ponovno imenovan kot direk-
tor, dne 29. 12. 1994. Omejitve pri sklepa-
nju pogodb in opravljanju drugih dejanj:
pogodb o nakupu in prodaji ter obremeni-
tvi nepremičnin, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju nadzornega sveta; pogodb o
najemanju in dajanju dolgoročnih kredi-
tov in garancijskih pogodb nad vrednostjo
500.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih
sklepa po predhodnem soglasju nadzorne-
ga sveta; pogodb oziroma poslov o prome-
tu blaga in storitev in inženiring pogodb
oziroma poslov nad vrednostjo 2,000.000
DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki jih sklepa
po predhodnem soglasju nadzornega sve-
ta; pogodb o nabavi in prodaji osnovnih
sredstev nad 30.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju nadzornega sveta; pogodb o inve-
sticijskih naložbah v druga podjetja, kate-
re sklepa po predhodnem soglasju nadzor-
nega sveta.

Člani nadzornega sveta: Osterc Andrej,
predsednik, Kastelic Janko, namestnik in
Hunjet Marjetka, vsi vstopili 29. 12. 1994.

Preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
vpisana v sodni register s sklepom Srg
94/18749 z dne 12. 12. 1995.

Rg-48802

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17316 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNISTAR, zastopstvo, iz-
delava in vzdrževanje računalniške opre-
me in računalniških aplikacij, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Letališka 33, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02945/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
zastopnika, sedeža in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5302722
Sedež: Ljubljana, Slomškova 27-29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Boštic Marjan, izstopil
14. 12. 1994; Boštic Miran, Ljubljana, Ul.
bratov Škofov 3, vstopil 2. 11. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
štic Marjan, razrešen 14. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav.

Rg-48804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17423 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ETHNOS, poslovodenje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stegne  13c,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12251/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, ustanovitelja, skrajšane
firme in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5486629
Firma: ETHNOS,  poslovanje in sve-

tovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ERHNOS, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,449.684 SIT
Ustanovitelji: ETHNOS BUSINESS IN-

TERNATIONAL, d.o.o. Sarajevo, Saraje-
vo, Dobrovoljačka 42, vložil 2,194.434 SIT;
Perviz Asim, Ljubljana, Strniševa 29, vložil
2,612.421 SIT in Peternel Irena, Begunje na
Gorenjskem, Poljče 19, vložila 5,172.593
SIT, vsi vstopili 1. 4. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo; Velenšek Alojz, izstopil 20. 12.
1994; Perviz Amir, Sarajevo, Dobrovoljač-
ka 46, vstopil 20. 12. 1994, vložil 470.236
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 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; 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, 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji, 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 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-
grami, 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-48805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17346 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ALEXIS, d.o.o., podjetje za
trgovino in svetovanje, Ljubljana, sedež:
Ob Sotočju 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/17666/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5873835
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT

Ustanovitelj: Tomažin Aleš, Ljubljana,
Ob Sotočju 6, vstopil 27. 3. 1992, vložil
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo, 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 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-
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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 nespecialziranih 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 v 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6711
Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 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;
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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-48807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04662 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa COMING, podjetje za
komercialni inženiring, d.o.o., Vrhnika,
sedež: Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika,
pod vložno št. 1/02146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5286883
Firma: COMING, družba za trgovino,

d.o.o., Vrhnika
Sedež: Vrhnika, Tržaška cesta 28
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo z motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravil motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo,
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano 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 debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki, 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
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kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti, 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah, 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 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); 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48808

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04628 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa INSTA, inženiring, za-
stopstva, trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 55, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16736/00 vpisalo v sodni regi-
ster tea sodišča spremembo firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592666
Firma: INSTA, inženiring in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Koprska 94
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996: 281

Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov,
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 511 Posredništvo; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških
napravah, 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov, 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav, 726 Druge računalniške de-
javnosti, 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb, 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-48809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04896 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa WEBASTO, d.o.o., avtomo-
bilska tehnika, Celovška 172, Ljubljana,
sedež: Celovška 172, Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/06702/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5359236
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 2923

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi 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; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo, 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo, 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo, 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 9. 1996 vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 4896/96 z dne 8. 11. 1996.

Rg-48811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05078 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GIO, gradnja industrijskih
objektov, p.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 160, Ljubljana, pod vložno št.
1/01210/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, vpis osnovnega ka-
pitala, spremembo zastopnika in vpis pro-
kurista, uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.:5066034
Firma:  GIO,  gradnja  industrijskih

objektov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GIO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,748.993 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstopil 2. 10. 1996, vložil
1,748.993 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kova-
čič Vital, razrešen 2. 10. 1996; direktor Ta-
talovič Savo, Ljubljana, Peričeva 19, ime-
novan 2. 10. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokuristka Prinčič Bojana, Domžale,
Preloška cesta 11, imenovana 4. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, 5170 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
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ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 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
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje 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; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz p.o. v družbo z
omejeno odgovornostjo vpisana v sodni re-
gister s sklepom Srg 96/05078 z dne 15. 10.
1996.

Rg-48813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04986 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SITO, podjetje za prodajo
doma in v tujini, d.o.o., Cerknica, sedež:
Bločice 5, Cerknica, pod vložno št.
1/06165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5370604
Firma: SITO, podjetje za proizvodnjo

in promet pohištva ter opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: SITO, d.o.o.
Sedež: Cerknica, Martinjak 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Franc, Drobnič

Anica in Mulc Jožef, vsi izstopili 24. 9.
1996; Drobnič Srečko, Cerknica, Primšarje-
va 3 in Mele Peter, Cerknica, Partizanska 7,
oba vstopila 24. 9. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Drob-
nič Anica, razrešena 24. 9. 1996; direktor
Drobnič Srečko, Cerknica, Primšarjeva 3,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Mele Peter, Cerknica, Partizanska 7, skle-
panje pogodb s komercialnega in nabavne-
ga področja, oba imenovana 24. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 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, 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
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; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo, 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48815

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01822 z dne 11. 10. 1996
pri subjektu vpisa UMLAUFT, pralnica,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška cesta
448, Ljubljana, pod vložno št. 1/26049/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5879639

Osnovni kapital: 58,500.000 SIT
Ustanovitelji: UMLAUFT KG., Klagen-

furt, Avstrija, Koningsbergerstrasse 18,
vstopil 9. 12. 1994, vložil 29,250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; HORIZONTE,
družba za razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana,
Štefanova ulica 15, vložil 2,089.285 SIT in
HORIZONTE ENTERPRISE DEVELOP-
MENT COMPANY B.V. Heiloo, Nizozem-
ska, De Biender 5, Heillo, vložil 27,160.715
SIT, oba vstopila 22. 3. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bučar
Branko, razrešen 22. 3. 1996; Umlauft Otto,
Klagenfurt, Avstrija, Feschnigstrasse 72,
razrešen in ponovno imenovan 22. 3. 1996
kot direktor, omejitve: ustanavljanje ali uki-
nitev podružnic in hčerinskih družb; razpo-
laganje z obrtnimi zaščitnimi pravicami in
sklepanje pogodb o patentih, licencah,
know-how, franšizingu in kooperaciji; pri-
dobitev, odsvojitev in obremenitev zemljišč
in zemljiščem identičnih pravic ter izdelavo
novogradenj in za vsako bistveno spremem-
bo na stavbah družbe; izvajanje posameznih
investicij, kolikor tolarska protivrednosti ce-
lotnih nabavnih stroškov po srednjem teča-
ju Banke Slovenije, veljavnem na dan skle-
nitve posla, presega vrednost ATS 100.000;
sklepanje, spremembe ali prenehanje po-
godb o delu in delovnih pogodb, kolikor te
presegajo firmino interno shemo plač in
odobravanje posebnih socialnih storitev, po-
kojninskih rezerv, udeležb na dobičku, prev-
zem zavarovalnih premij itd.; sklepanje kre-
ditnih dogovorov; izvajanje glasovalne pra-
vice za družbo kot družbenik podjetij v ka-
terih je družba udeležena; naročanje revi-
zorja, ki ga zaradi pregleda zaključnega ra-
čuna izbere skupščina družbenikov; izvaja-
nje poslov, ki presegajo okvir običajnega
poslovnega prometa ali so temeljnega po-
mena za dejavnost družbe; prokurist Penca
Matej, Ljubljana, Trnovska 6, imenovan
22. 3. 1996.

Rg-48816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03357 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LOREX, d.o.o., trgovina,
Dunajska 21, Ljubljana, sedež: Dunajska
21, Ljubljana, pod vložno št. 1/13091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5516650
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Marin Bojan, Ljubljana,

Topniška ulica 43, vložil 5,100.000 SIT;
Pulko Majda, Ljubljana, Ziherlova ulica 10,
vložila 1,636.000 SIT; Paljaruci Gorazd,
Ljubljana, Bratov Učakar 110, vložil
1,088.000 SIT; Šerbec Bojan, Ljubljana, Po-
lanškova ulica 36, vložil 544.000 SIT; Pla-
huta Ksenija, Ljubljana, Fabianijeva ulica
15, vložila 544.000 SIT; Zaplotnik Rok,
Ljubljana, Celovška cesta 177, vložil
544.000 SIT in Balaban Miloš, Ljubljana,
Žorgova ulica 89, vložil 544.000 SIT, vsi
vstopili 19. 1. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
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nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo, 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 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, 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
sti.

Rg-48817

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04387 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOLINE LADA, trgovi-
na in servis, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
135, sedež: Tržaška 135, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27774/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5940702

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zajc
Rudi, razrešen 30. 6. 1996; direktor Rjavec
Rudi, Ljubljana, Gabrščakova 8, imenovan
1. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48818

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03544 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa UNI - MOBIL JM, in-
ženiring in projektiranje, d.o.o., Ljublja-
na, Langusova 21, sedež: Langusova 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09465/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435307

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-

skanje časopisov; 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; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, 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; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki, 52487

Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov, 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 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.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9252 Dejavnost muzejev, var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Rg-48961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03583 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ASTRAGUM, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 134b, Ljubljana, sedež:
Šmartinska 138, Ljubljana, pod vložno št.
1/25600/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5848423
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134b
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 252

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 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;
602 Drug kopenski promet; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 744 Ekonomsko
propagiranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Rg-48964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01475 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MARKETING, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, delniška
družba, Dobrave 4-6, Mengeš, sedež:
Dobrave 4-6, Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/03690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5003300
Člani nadzornega sveta: Petraš Slavka -

nam. čl., Vidergar Štefan - nam. čl. in Rotar
Marjana - nam. čl., vsi vstopili 16. 1. 1996.

Rg-48965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01924 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PROFIN, družba za gospo-
darjenje, d.d., Vrhnika, Tržaška 28, se-
dež: Tržaška 28, Vrhnika, pod vložno št.
1/13592/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, de-
javnosti in statuta ter predložitev zapisnika
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5533082
Firma:  PROFIN,  družba  za  gospo-

darjenje, d.d.
Skrajšana firma: PROFIN, d.d.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-

tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na

drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 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;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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; 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 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 18. 4. 1996 vpi-
sana v sodni register s sklepom Srg 1924/96
z dne 26. 8. 1996.

Rg-48967

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02631 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MINT, intelektualne stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jeranova 1c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04989/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5389003
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996: 804

Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-48970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03066 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FILC, tovarna filca, d.d.,
Mengeš, sedež: Slovenska c. 40, Mengeš,
pod vložno št. 1/05774/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5034175
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-

cijan Vida, razrešena 30. 5. 1996; direktor
Luckmann Alex, Ljubljana, Erjavčeva c. 5,
imenovan 1. 6. 1996, začasni direktor, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-48971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03126 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  UMETNI  KAMEN-KA-
MIN, zaključna dela v gradbeništvu, p.o.,
Ljubljana, sedež: Tesovnikova 88a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, dejavnosti, spremembo fir-
me, naziva zastopnika, vpis ustanoviteljev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5066999
Firma: UMETNI KAMEN, zaključna

dela v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana  firma:  UMETNI  KAMEN,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 42,868.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 4,287.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 4,287.000
SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
16,789.000 SIT; Ahlin Justi, Ljubljana, Po-
dutiška 24, vložila 433.000 SIT; Artač Sta-
ne, Notranje Gorice, Plešivica 12, vložil
442.000 SIT; Burjek Milan, Horjul, Horjul
225, vložil 450.000 SIT; Cindrič Mile, Ljub-
ljana-Šmartno, Srednje Gameljne 66, vložil
400.000 SIT; Čehić Hasan, Ljubljana, Na-
noška 15, vložil 400.000 SIT; Dim Alojz,
Ljubljana, Zaloška cesta 156, vložil 392.000
SIT; Domić Mirko, Ljubljana, Krimska uli-
ca 15, vložil 391.000 SIT; Drčar Marjan,
Dol pri Ljubljani, Osredke 7, vložil 391.000
SIT; Hribar Zofija, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 6, vložila 557.000 SIT; Hribar
Gašper in Hribar Maruša, oba Dol pri Ljub-
ljani, Zaboršt pri Dolu 13, vložila po
150.000 SIT; Jakič Anton, Ig, Kremenica.
2, vložil 392.000 SIT; Jakšič Dragutin, Ljub-
ljana, Prištinska ulica 18, vložil 391.000
SIT; Jazbinšek Janko, Ljubljana, Mekinče-
va ulica 15, vložil 492.000 SIT; Kastelic
Anton, Zagradec pri Grosuplju, Zagradec
pri Grosuplju, vložil 392.000 SIT; Kern Vik-
tor, Vodice, Krvavška ulica 13, vložil
492.000 SIT; Kerovec Josip, Kamnik, Gro-
harjeva ulica 20, vložil 562.000 SIT; Kra-
mar Robert, Ig, Matena 42, vložil 392.000
SIT; Košir Rado, Vrhnika, Usnjarska 7, vlo-
žil 469.000 SIT; Marič Karlo, Ljubljana,
Zaloška cesta 186, vložil 391.000 SIT; Man-
dič Ljubo, Ljubljana, Glinškova ploščad 19,
vložil 495.000 SIT; Mičič Zagorka, Ljublja-
na, Mala vas 39, vložila 342.000 SIT; Oš-
tarjaš Agneza, Ljubljana, Makucova 31, vlo-
žila 459.000 SIT; Pritekelj Ciril, Ljubljana,
Ulica Ivanke Kožuh, vložil 400.000 SIT;
Podobnikar Franja, Ljubljana, Cesta na Vr-
hovce 41, vložila 400.000 SIT; Polončič Ja-
kob, Ljubljana, Gortanova ulica 1, vložil

445.000 SIT; Pezdir Andrej, Brezovica, Tr-
žaška cesta 470, vložil 445.000 SIT; Papež
Anton, vložil 494.000 SIT in Prebil Danijel,
vložil 130.596 SIT, oba Ljubljana, Cesta v
Gorice 4a; Pelc Franc, Ljubljana, Cesta v
Gorice 4a, vložil 491.000 SIT; Perne Vida,
vložila 652.000 SIT in Perne Sonja, vložila
350.000 SIT, obe Mengeš, Habatova ulica
11, Trzin; Stuchly Igor, vložil 183.000 SIT
in Stuchly Marica, vložila 203.000 SIT, oba
Ljubljana, Tesovnikova 35; Špenko Janez,
vložil 400.000 SIT in Špenko Helena, vloži-
la 292.000 SIT, oba Ljubljana, Rašiška ce-
sta 5; Šijanec Anton, Ljubljana, Čargova
15, vložil 400.000 SIT; Švalj Martin, Gro-
suplje, Kersnikova cesta 9, vložil 442.000
SIT; Števanec - Novak Milena, Murska So-
bota, Slomškova ulica 70, vložila 494.000
SIT; Uršič Stanislav, Ig, Iška Loka 365, vlo-
žil 392.000 SIT; Valič Franc, Ljubljana, Za-
vetniška ulica 10, vložil 203.000 SIT; Živa-
nič Čedo, Ljubljana, Travniška 15, vložil
391.000 SIT; Kovič Dragica, Ljubljana, Pri-
štinska ulica 18, vložila 350.000 SIT in Fri-
dau Ivana, Ljubljana, Tesovnikova ulica 19,
vložila 153.000 SIT, vsi vstopili 13. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-
ne Vida, Mengeš, Habatova ulica 11, Trzin,
razrešena in ponovno imenovana 13. 5.
1996, ki kot začasna direktorica zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 267 Obdelava na-
ravnega kamna; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo opr. št. LP 00709/00978 -
1996/IZ z dne 14. 6. 1996 in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah vpisana v
sodni register s sklepom Srg 96/03126 z dne
23. 8. 1996.

Rg-48974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03209 z dne 27. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa DM Drogerie Markt, d.o.o., trgov-
sko podjetje, Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g, Ljubljana, pod vložno št. 1/18342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606454
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 7481

Fotografska dejavnost.

Rg-48976

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03214 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28294/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952468
Firma: IBZ, inženirski biro, d.o.o.
Skrajšana firma:IBZ, d.o.o
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kobetova ulica 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zalar Jorik, Ljubljana, Ko-

betova ulica 20, vstopil 10. 6. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena z zastopanje: direk-
tor Zalar Jorik, Ljubljana, Kobetova ulica
20, imenovan 10. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-48978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03228 z dne 27. 8. 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 tega sodišča spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5418666
Sprememba statuta z dne 26. 6. 1996 vpi-

sana v sodni register s sklepom Srg 3228/96
z dne 27. 8. 1996.

Rg-48979

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03241 z dne 27. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28283/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5948690
Firma:   TISCON   MAHONJKO   &

PARTNER, storitve in prodaja, d.n.o.
Skrajšana firma: TISCON MAHONJKO

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

odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Keršičeva cesta 22a
Ustanoviteljici: Mahonjko Svitlana, Pe-

trike, Mira 2a in Tomažič Uršula, Trbovlje,
Keršičeva cesta 22a, obe vstopili 25. 6.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Tomažič Uršula, Trbovlje, Kerši-
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čeva cesta 22a, namestnica direktorja, za-
stopa družbo brez omejitev; direktorica Ma-
honjko Svitlana, Petrike, Mira 2a, zastopa
družbo brez omejitev, obe imenovani 25. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4531
Električne 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 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; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-48982

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03405 z dne 19. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28259/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952751
Firma: ENEJA, d.o.o., družba za či-

ščenje, trgovino in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: ENEJA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čelik Emilija, Ljublja-

na, Šišenska cesta 17, vstopila 26. 6. 1996,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čelik Emilija, Ljubljana, Šišenska
17, imenovana 26. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1996: 5118
Posredništvo, specializirana za prodajo do-

ločenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 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; 7470 Čiščenje stavb:
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03472 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa EMONA GLOBTOUR, tu-
ristična agencija - rent a car, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, sedež: Šmar-
tinska 130, Ljubljana, pod vložno št.
1/04673/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la, naziva in pooblastil zastopnikov, vpis
članov nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5004713
Firma: EMONA GLOBTOUR, turistič-

na agencija - rent a car, d.d.
Skrajšana   firma:   EMONA   GLOB-

TOUR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 159,910.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA-VPS, d.o.o. in

EMONA-GLOBTOUR, d.o.o., oba izstopila
21. 5. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 13,450.000
SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vložil 13,450.000 SIT;
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova ul. 28, vložil 69,940.000 SIT; udele-
ženci notranjega odkupa, vložili 10,790.000
SIT; upravičenci interne razdelitve, vložili
26,910.000 SIT in Skupina Emona, r.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vložila
25,370.000 SIT, vsi vstopili 21. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Umek
Bogdan, Ljubljana, Smoletova 18, razrešen
in ponovno imenovan kot zastopnik 21. 5.
1996, uprava družbe, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Levstik Zvoni-
mir, Trendafilovski Darja, Bizjan Vojko,

Tomc Iztok in Cigoj Jelka, vsi vstopili 21. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 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, 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 611
Pomorski promet; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo opr. št. LP 00587/01169 -
1996/DD z dne 4. 7. 1996 in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah vpisana v
sodni register s sklepom Srg 96/03472 z dne
26. 8. 1996.

Rg-48984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03490 z dne 23. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28265/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952891
Firma:  VULKAN  DESIGN,  poslovno

trgovski center, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  VULKAN  DESIGN,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Umek Vidko, Tržišče, Vr-

hek 1, vstopil 24. 6. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Umek Vidko, Tržišče, Vrhek 1, ime-
novan 24. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 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,
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
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TV aparati; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-48989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03747 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CARNIOLIA KRANJ, tr-
govina in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Zgornje Pirniče št. 111, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5888433
Firma:   BRIN   INTERNATIONAL,

trgovina, izvoz - uvoz, špedicija, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 16

Skrajšana   firma:   BRIN   INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Ustanovitelja: Bitenc Tadeja, izstopila

10. 6. 1996; Prebil Pavel, Ljubljana, Milče-
tova pot 25, vložil 1,140.000 SIT; Resnik
Hedvika, Domžale, Stritarjeva ulica 50, vlo-
žila 360.000 SIT, oba vstopila 10. 6. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bi-
tenc Tadeja, razrešena 10. 6. 1996; direkto-
rica Resnik Hedvika, Domžale, Stritarjeva
ulica št. 50, imenovana 10. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-48990

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03755 z dne 28. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5957087
Firma:  SCHELL  AVTOHIŠA,  d.o.o.,

Vrhnika,  trgovina,  vzdrževanje  in  po-
pravila motornih vozil, Robova 6, Vrhnika

Skrajšana firma: SCHELL AVTOHIŠA,
d.o.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Robova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šel Ivan, Ljubljana, Cleve-

landska 19, vstopil 18. 6. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šel Ivan, Ljubljana, Clevelandska 19,
imenovan 18. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 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; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 744 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-48991

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03779 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28295/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5953308
Firma:  POWER  OF  FANTASY  by

MIKLIČ  &  ČALASAN,  trgovina  in
propaganda, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  POWER  OF  FAN-
TASY  by MIKLIČ & ČALASAN, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Litijska 60a
Ustanovitelja: Čalasan Nataša, Ljublja-

na, Litijska 60a, Miklič Jaka, Ljubljana, Tru-
barjeva 8, oba vstopila 1. 2. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Čalasan Nataša, Ljubljana, Litijska
60a, vodja poslov in neomejen zastopnik,
zastopa družbo brez omejitev; Miklič Jaka,
Ljubljana, Trubarjeva 8, vodja poslov in
neomejen zastopnik zastopa družbo brez
omejitev, oba imenovana 1. 2. 1996

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 3661 Proizvodnja bižuterije; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo, 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-48993

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03794 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FEDERICA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Resljeva 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27906/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5945011
Sedež: Ljubljana, Stegne 31

Rg-48994

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04057 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FORMULA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Zapotok 10, Ribnica, sedež: Zapotok 10,

Ribnica, pod vložno št. 1/04001/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332095
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996: 1586

Predelava čaja in kave; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja, 4521 Splošna gradbena dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo, 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-48995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04058 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VABI-SCO INTERNA-
TIONAL, prevozi, špedicija, trgovina in
proizvodnja, z.o.o., Ljubljana, sedež: Za-
loška c. 145, Ljubljana, pod vložno št.
1/25910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5879230
Osnovni kapital:1,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorše Edvard, izstopil

31. 7. 1996; Gorše Rozalija, Crikvenica, Pa-
vla Radića 13, vstopila 31. 7. 1996, vložila
980.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gor-
še Edvard, razrešen 31. 7. 1996.

Rg-48998

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01225 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EKO STIL, dekorativni in-
terieri - zastopstva, izvajanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: WTC, Dunajska 158,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04331/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, pogodbe, dele-
žev, novega zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5324840
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Ustanovitelja: Dugić Ekrem, vstopil

11. 3. 1996 in Dugić Aleksandra, vstopila
22. 12. 1989, oba Ljubljana, Bratovševa
ploščad 36, vložila po 3,501.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zas-
topnik Dugić Ekrem, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 36, imenovan 11. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 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 gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48999

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01215 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOEMONA, zastopstva
in servisi, d.d., sedež: Celovška c. 252,

Ljubljana, pod vložno št. 1/01147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šoba

Nataša, razrešena 1. 3. 1996; direktor Ško-
fič Peter, Ljubljana, Zupančičeva ulica 12,
imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-102751

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05659 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/28721/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5985501
Firma:   JUKONZALT,   mednarodna

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Jure, Horjul, Hor-

jul 153, vstop 5. 11. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Jure, imenovan 5. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
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, 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje re-
vij 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; 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.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov,
3640 Proizvodnja športnih izdelkov, 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40102
Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela, 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,

železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo, 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, 5144 Trgovina na debelo s por-
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celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji, 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo, 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili, 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 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.;

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
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;
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.;
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-
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; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti, 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 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; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje i n z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-102752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05055 z dne 28. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa GrECO International, d.o.o.,
svetovanje na področju rizikov in zavaro-
vanja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Vurnikova
ul. 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/19480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in deleža ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 27. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5633176
Ustanovitelj: GrECo International AG,

Dunaj, Gymnasiumstrasse 54, vstop 12. 3.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; BARLES d.o.o., izstop 29.8.
1996.

Rg-102753

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05056 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ADRILOG, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hladilniška
38, Ljubljana, pod vložno št. 1/24814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in prokuristov ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 27. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5809843
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Gaberšek Bruno, Celje, Ljubljanska
c. 32, razrešen in ponovno imenovan za pro-
kurista 22. 3. 1996, ki opravičuje za vsa
pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposob-
nost družbe, razen za odsvajanje in obreme-
njevanje nepremičnin, za kar mora biti pro-
kurist posebej pooblaščen; direktor Muller
Wilhelm Arnold, Duesseldorf, Alte Land-
strasse 129, razrešen in ponovno imenovan
za prokurista 22. 3. 1996; prokurist Sedej
Teri, Ljubljana, Ljubeljska ulica 17, imeno-
van 22. 3. 1996.

Rg-102754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05602 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa JUVENTA, d.o.o., Trbov-
lje, trgovina in zastopstvo, sedež: Okto-
brske revolucije 30, Trbovlje, pod vložno
št. 1/08678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5417562
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škerbič Urška, razrešena 2. 11.
1996; zastopnik Škerbič Matej, Trbovlje,
Trg svobode 32, razrešen kot komercialni
direktor in ponovno imenovan 2. 11. 1996
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-102755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05633 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28684/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985463
Firma: MERCK, proizvodnja in pro-

daja farmacevtskih in kemijskih proizvo-
dov, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 23,000.000 SIT
Ustanovitelj: MERCK AG, Zug, Gott-

hardstrasse 20, vstop 28. 10. 1996, vložek
23,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Schaefer Franz-Josef, Fraenkisch-Crum-
bach, Hagenstrasse 13, imenovan 9. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Kristan Marjan, Ljubljana, Smrtnikova
4, imenovan 9. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki, 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki.

Rg-102756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05683 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28683/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985579
Firma: DOREX, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Polanškova 25
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Radoš Darko in Radoš Or-

nela, oba Ljubljana, Polanškova 25, vstopi-
la 24. 10. 1996, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Radoš Darko, imenovan 24. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Radoš Ornela, imenovana 24. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2423 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo, 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5010 Trgovina z motornimi vozili;

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 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; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom, 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita, 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-102757

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05702 z dne 10. 12. 1996
pod št. vložka 1/28706/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5985609
Firma: BROWN-FORMAN WORLD-

WIDE, L.L.C., Kentucky 40201 - 1080,
Louisville - podružnica Ljubljana, Rožna
dolina 2/14, Ljubljana

Skrajšana  firma:  BROWN-FORMAN
WORLDWIDE, L.L.C., podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina 2/14
Ustanovitelj:      BROWN-FORMAN

WORLDWIDW, L.L.C. Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Delaware, Wil-
mingon, vstop 24. 9. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Liči-
na Dušan, Ljubljana, Rožna dolina 2/14,
imenovan 24. 9. 1996, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-102758

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05005 z dne 6. 12. 1996 pod
št. vložka 1/14443/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5543487001
Firma: HOT MUSIC SHOP, trgovina

in storitve, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
Škofja Loka, Mestni trg 32

Skrajšana firma: HOT MUSIC SHOP,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica Škofja
Loka

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Škofja Loka, Mestni trg 32
Ustanovitelj: HOT MUSIC SHOP, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Poklukar-
jeva 16, vstop 23. 4. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Strehovec Maja, Ljubljana, Poklu-
karjeva 16, imenovana 23. 4. 1995, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 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; 5141
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Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo, 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 703 Poslovanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-102759

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06213 z dne 10. 12. 1996
pod št. vložka 1/06094/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5350891002
Firma: TOMOZ, d.o.o., podjetje za sto-

ritve v trgovini, prometu, turizmu in za
izvoz-uvoz Ljubljana, Trnovski pristan 8,
Podružnica VZDRŽEVANJE TRNOVO,
Ljubljana

Skrajšana firma: TOMOZ, d.o.o., Ljub-
ljana,    Podružnica    VZDRŽEVANJE
TRNOVO, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Švabičeva 7
Ustanovitelj: TOMOZ d.o.o., podjetje za

storitve v trgovini, prometu, turizmu in za
izvoz-uvoz, Ljubljana, Trnovski pristan 8,
vstop 15. 3.1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Demšar Rudi, Ljubljana, Prušniko-
va ulica 68, imenovan 15. 3. 1996, kot vod-
ja podružnice zastopa podružnico brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 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; 0201 Gozdarstvo, 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in

konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in ma-
ščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov,
1552 Proizvodnja sladoleda, 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov, 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali, 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali, 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja 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;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 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; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, 5122 Trgovina

na debelo s cvetjem in rastlinami, 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko, 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji, 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci, 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili, 5243 Trgovina na
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
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s športno opremo, 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, 5261 Trgovina na drobno po pošti,
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov, 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu, 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,
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov, 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-102762

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06071 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/28716/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5986206001
Firma: JDJ, d.o.o., podjetje za proiz-

vodnjo,  trgovino  in  storitve  Ljubljana,
Podružnica Novo mesto, Ulica Marjana
Kozine 40

Skrajšana firma: JDJ, d.o.o., Ljublja-
na, Podružnica Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  Novo  mesto,  Ulica  Marjana

Kozine 40
Ustanovitelj: JDJ, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana, Ti-
volska 50, vstop 19. 11. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Judež Dejan Jernej, Novo mesto,
Ulica Marjana Kozine 40, imenovan 19. 11.
1996, kot poslovodja zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12 .1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil, 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, 5161 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.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih, 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-102785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02717 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  MATMAR-LINE,  d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, mar-
keting,  storitve  in  zunanjo  trgovino,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, BT Cen-
ter, Ljubljana, pod vložno št. 1/08743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5419344
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo, 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo, 50401 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami, 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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, 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi 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, 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
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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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih, 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu, 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v promet z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami, 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;

92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18495 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa VOLGRAD, gradbeništvo,
inženiring in trgovina, d.o.o., Mengeš,
Glavarjeva 17, sedež: Glavarjeva 17,
Mengeš, pod vložno št. 1/10830/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, odgovornosti, za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5970750
Firma: VOLGRAD, VOLER & CO.,

inženiring  in  poslovne  storitve,  d.n.o.,
Domžale, Miklošičeva 15

Skrajšana firma: VOLGRAD, VOLER
& CO., d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Miklošičeva 15
Ustanovitelja: Voler Sandi, Mengeš, Lev-

čeva 17, vstop 19. 12. 1994, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Voler Breda, Domžale, Miklošičeva 15,
vstop 19. 12. 1994, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Voler Breda, imenovana 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig, 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti, 6521
Finančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-102812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19354 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PROTES, proizvodnja ko-
vinskih izdelkov, trgovina in servis, d.o.o.,
Trbovlje, Ojstro 6a, sedež: Ojstro 6a, Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/04050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5322065
Osnovni kapital: 1,502.896 SIT
Ustanovitelja: Hacin Mitja, Trbovlje, Oj-

stro 6a, vstop 8. 1. 1990, vložek 770.896 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Hacin Stanislav,
Trbovlje, Ojstro 6a, vstop 8. 1. 1990, vložek
732.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18822 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNOSERVIS, d.o.o.,
podjetje za zunanjetrgovinski in notranji
promet, sedež: Štefanova 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, naziva
zastopnika in spremembo ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571987
Firma:  TEHNOSERVIS,  trgovina  in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Batista Irena, Ljublja-

na, Kebetova 10a, vstop 10. 2. 1992, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vavpetič Franc, izstopil 1.1.1995; Brezo-
vec Breda, izstopila 1. 1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Batista Irena, razrešena 30. 12.
1994 kot v.d. direktorja in ponovno imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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,
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
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na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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  drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami, 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti, 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obde-
lava podatkov; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102815

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04164 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KORATRANS, d.o.o., pod-
jetje za mednarodni in domači transport
in storitve, Cesta komandanta Staneta 12,

sedež: Cesta komandanta Staneta 12, Li-
tija, pod vložno št. 1/11194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5469139
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 112

Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov, 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki, 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki, 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 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; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki, 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu, 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-102816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04170 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa D. MLAKAR & SIN, d.o.o.,

podjetje za proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo, turizem, marketing, inženiring,
storitve, zunanjo trgovino, zastopanje tu-
jih..., sedež: Gornji trg 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24360/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832861
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo,
1533 Druge predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2212 Izdajanje časopisov, 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo, 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo, 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
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mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, 5170 Druga trgovina na
debelo, 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52483 Trgovina na  drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov, 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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; 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, 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnosti agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami z plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7114 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102818

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04196 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa EUROPA-LINE, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, trans-
port, špedicijo in zunanjo trgovino, Ljub-
ljana, sedež: Voduškova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12019/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485924
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene,
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 159 Proizvodnja pijač;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in

popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo z
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo, 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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; 5170 Druga trgovina na debelo, 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo, 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki, 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
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revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom, 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov, 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
601 Železniški promet; 6010 Železniški pro-
met; 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
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; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s 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; 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;
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; 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; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7260
Druge računalniške dejavnosti, 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-

kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-102820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04199 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa I & M RABBIJ, podjetje za
trgovino, zastopanje, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., Vir pri Domžalah, sedež:
Čufarjeva 18, Vir, Domžale, pod vložno
št. 1/10580/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5459052
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
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, 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji

in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov, 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-102821

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04225 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LINE - S, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, storitve, zunanjo tr-
govino, marketing, zastopanje tujih..., se-
dež: Ljubljanska c. 19, Domžale, pod vlož-
no št. 1/10266/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474507
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01132
Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene
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embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas, 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 71402 De-
javnost videotek; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-102822

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04586 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CVETKA, finančni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
106, Ljubljana, pod vložno št. 1/08342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5407192
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na

drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi,  re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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; 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; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7740
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-102824

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05219 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  ARTERIKA,  založba,
d.o.o., sedež: Studenec 2a, Grad Fužine,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24671/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, ustanoviteljev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5810167
Skrajšana firma: ARTERIKA, d.o.o.
Ustanovitelj: Marketing 013 ZTP, Pod-

jetje za marketing in trgovino, Ljubljana-Po-
lje, izstop 5. 12. 1996; Benda Marko, Ljub-
ljana, Zadobrovška cesta 76, vstop 5. 12.
1996, vložek 174.240 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997: 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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij. letal; 5516 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniški stroji in računalniško opre-
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mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5161 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.;  6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Rg-102825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05464 z dne 6. 1. 1997 pri subjektu
vpisa PANPLAST, uvoz-izvoz, proizvod-
nja in marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brnčičeva 1/7, Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/03086/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnikov in družbene pogodbe z dne 8. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.:  5304610
Ustanovitelj: Jarc Miroslav, izstopil 8.

10. 1996; Jarc Primož, Ljubljana, Tesovni-
kova 32, vstop 8. 10. 1996, vložek
22,343.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Miroslav, razrešen 8. 10. 1996;
direktor Jarc Uroš, Ljubljana, Tesovnikova
32, imenovan 8. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-102826

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05740 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KNAUF, proizvodnja in
prodaja gradbenih materialov, Ljublja-
na,  d.o.o.,  sedež:  Dunajska  cesta  115,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18873/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5621372
Osnovni kapital: 46,637.626 SIT
Ustanovitelj:   KNAUF   Gesellschaft

M.B.H., Liezen, Weissenbach bei Liezen,
vstop 10. 3. 1992, vložek 46,637.626 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102829

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06022 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ŠON, inženiring elektro-
strojnih inštalacij in naprav, d.o.o., Tr-
zin, Prešernova 13, Mengeš, sedež: Pre-
šernova 13, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/13956/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, zastopni-

kov in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5548438
Ustanovitelj: Šon Karel, izstopil 18. 11.

1996; Šon Primož, Mengeš, Prešernova 13,
vstop 18. 11. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šon Karel, razrešen 18. 11. 1996;
di-rektor Šon Primož, imenovan 18. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 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; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti, 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-102831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06289 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa STUDIO 13, podjetje za
trgovino, poslovno svetovanje, marketing
in grafično dejavnost, izdelovanje elek-
tričnih ...., d.o.o., Ljubljana, sedež: Janše-
va 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/04000/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5320194
Ustanovitelj: Podobnik Srečko, izstopil

2. 10. 1996; Noč Aleš, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 16, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Podobnik Srečko, razrešen 2. 10.
1996 kot tehnični direktor.

Rg-102832

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06294 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KRANJEC & SON, podjet-
je za izgradnjo poslovnotehničnih siste-
mov, Ljubljana, d.o.o., sedež: Kuzmičeva
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/04442/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, naslova, ustanoviteljev
in deležev, osnovnega kapitala, zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5375401
Firma:  RIPO,  trgovina  in  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: RIPO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Podutiška 187
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Apolonija, izsto-

pila 29. 10. 1996; Kranjec Ivan, Ljubljana,
Podutiška 187, vstop 21. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gunde Romana, Radovljica, Gorica 3, vstop
29. 10. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gunde Romana, imenovana 29. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kranjec Ivan, razrešen 29. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16.1. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno  s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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;
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55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102833

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06295 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LORZI, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28308/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in po-
godbe o ustanovitvi z dne 3. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5959209
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2
Ustanovitelja: Zajc Andrej, izstopil 3. 12.

1996; Merhar Primož, Ljubljana, Rožna do-
lina, C. X/21, vstop 3. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žiberna Leon, Ljubljana,  Kvedrova 2, vs-
top 3. 12. 1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 3. 12. 1996; direk-
tor Merhar Primož, imenovan 3. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ži-
berna Leon, imenovan 3. 12.1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1.1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-102834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06317 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LIKOM, montaža nosilcev
slike, likovno-tehnološki inženiring in tr-
govina,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Dolgi
breg  54,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in družbene po-
godbe z dne 3. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5539013
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5/29

Rg-102835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06348 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BIOTEH, podjetje za bio-
tehnologijo,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Vevška  52,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12305/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev,
tipa zastopnika, družbene pogodbe z dne
3. 12. 1996 ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487668
Ustanovitelji: Kmecl Primož, Ljubljana,

Riharjeva 28, vstop 27. 3. 1991, vložek
2,875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rižner Karin, Ljubljana, Riharjeva 28,
vstop 27. 3. 1991, vložek 2,875.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kalin Viktorija,

Domžale, Ljubljanska 93, vstop 27. 3. 1991,
vložek 2,875.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jančar Tomaž, Škofljica, Gorenje
Blato 31, vstop 15. 6. 1992, vložek
2,875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ružič Romana, izstopila 3. 12. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kmecl Primož, razrešen 3. 12. 1996
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot poslovni pooblašče-
nec; družbenica Rižner Karin, razrešena 3.
12. 1996 in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot poslovna
pooblaščenka, družbenica Kalin Viktorija,
razrešena 3. 12. 1996 in imenovana za za-
stopnico, ki zastopa družbo brez omejitev
kot poslovna pooblaščenka.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2211 Izda-
janje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2420 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 2441 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na  drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9253 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-102836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06353 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PAK4, podjetje za pro-
izvodnjo kartonske embalaže, d.o.o., Tr-

bovlje, Gimnazijska cesta 15a, sedež:
Gimnazijska  cesta 15a, Trbovlje, pod
vložno št. 1/15150/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, sedeža, tipa zastopni-
ka, datuma pooblastila ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična  št.: 5562902
Firma: PAK4, podjetje za proizvodnjo

kartonske embalaže, d.o.o.
Sedež: Trbovlje, Opekarna 22
Osnovni kapital: 56,828.044 SIT
Ustanovitelji: Ahac Roman, Trbovlje,

Trg Franca Fakina 2a, vstop 10. 1. 1992,
vložek 23,720.026 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kodrič Darko, Trbovlje, Gimnazij-
ska c. 15a, vstop 10. 1. 1992, vložek
23,720.026 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ahac Gvido, Trbovlje, Trg revolucije 4,
vstop 10. 1. 1992, vložek 4,693.996 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žagar Bogomir,
Trbovlje, Trg revolucije 1, vstop 10. 1. 1992,
vložek 4,693.996 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kodrič Darko, razrešen 22. 11. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenik Ahac Roman,
razrešen 22. 11. 1996 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 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; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami, 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
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klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 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; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu, 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-102838

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06636 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28803/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996945
Firma: CLAIRE COMMERCE, pod-

jetje za trgovino, posredovanje in zasto-
panje, d.o.o.

Skrajšana   firma:   CLAIRE   COM-
MERCE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mitrovič Tomislav, Ljub-

ljana, Vošnjakova 4a, vstop 13. 12. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Eric Jean Daniel Peyson, Antibes,
Route de Nice 62, vstop 13. 12. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrovič Tomislav, imenovan 13. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij, 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;

5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji, 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
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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.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 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.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-103252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07032 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIA AIRWAYS, Sloven-
ski letalski prevoznik, d.d., sedež: Kuzmi-
čeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/01352/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5156505
Člani nadzornega sveta: Bakovnik Raj-

ko in Markun Tomaž, vstopila 20. 6. 1996.

Rg-103259

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04327 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LIKO STOLI, družba za
proizvodnjo pohištva, d.o.o., Vrhnika,
Verd 107, sedež: Verd 107, Vrhnika, pod
vložno št. 1/10103/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča začetek postopka redne lik-
vidacije s temile podatki:

Matična št.: 5443954
Firma: LIKO STOLI, družba za pro-

izvodnjo pohištva, d.o.o., Vrhnika, Verd
107 - v likvidaciji

Skrajšana firma: LIKO STOLI, d.o.o.,
Vrhnika, Verd 107 - v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Džinić Alija, razrešen 1. 8. 1996 kot
v.d. direktorja; likvidator Žnidaršič Silvo,
Lucija - Portorož, Ul. Istrskega odreda 19,
imenovan 2. 8. 1996.

Sklep skupščine z dne 2. 8. 1996 o začet-
ku redne likvidacije.

Rg-103261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00055 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa INTERCREDIT, družba za
izdelavo in posredovanje domačih in tu-
jih bonitetnih poročil ter izterjave dol-
gov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
56, Ljubljana, pod vložno št. 1/13723/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razve-
ljavitev Srg 221/95 in 3082/95 ter vpis spre-
membe sedeža, zastopnika, uskladitev de-
javnosti, spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5524652
Firma: INTERCERDIT, družba za iz-

delavo in posredovanje domačih in tujih
bonitetnih  poročil  ter  izterjave  dolgov,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3

Skrajšana firma: INTERCREDIT Ljub-
ljana, d.o.o., Cankarjeva 3

Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

prokuristka Skočir Irena, Vrhnika, Na liva-
di 3, imenovana 20. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-103262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06584 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DELO REPROSTUDIO,
grafična dejavnost, d.d., Dunajska 5,
Ljubljana, sedež: Dunajska 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5438012
Člani nadzornega sveta: Uršič Veljko in

Oman Ivo, izstopila 12. 12. 1996 ter Bran-
kov Žika in Oman Ivo, vstopila 12. 12. 1996.

Rg-103264

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06413 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AC-ŠPED, d.o.o. za stori-
tve na področju prometa in svetovanja,
sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod vlož-
noš št. 1/25000/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo datuma za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5818010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nadler Franc, Ljubljana, Kmečka pot
18, razrešen 30. 11. 1996  ter dne 1. 12.
1996 ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06860 z dne 13. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa Prvi investicijski sklad, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Trdi-
nova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/25548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča predložitev zapisnika skupščine z dne
20. 12. 1996, spremembo kapitala, spremem-
bo statuta z dne 20. 12. 1996 in spremembo
odobrenega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893399
Osnovni kapital: 9,523.800.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi dano v 5.

členu statuta z dne 20.  12. 1996, da se
osnovni kapital poveča za 29,100.000 SIT z
izdajo novih delnic za vložke tako, da odo-
breni kapital odslej znaša 476,190.000 SIT.

Rg-103266

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06046 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ADV.ENTURA Klarič &
Co., tržno komuniciranje, d.n.o., sedež:
Zasavska 54a, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/02035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5284058
Firma: MEDIA PUBLIKUM, tržno ko-

municiranje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEDIA PUBLIKUM,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Erjavec Janja, Ljublja-

na-Črnuče, Zasavska 54, izstopila iz d.n.o. in
vstop v d.o.o. 22. 11. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klarič Dar-
ko, Turjak, Mali Osolnik 15, izstopil iz d.n.o.
in vstopil v d.o.o. 22. 11. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5551 Storitve
menz; 6420 Telekomunikacije; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij, 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-103269

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06595 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TBH-TEOL, Borznopo-
sredniška hiša, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zaloška 54, Ljubljana, pod vložno št.
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1/25923/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5879477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Drnovšek Karmen, razrešena 4.
12. 1996; direktor Tiegl Zoran, Ljubljana,
Reboljeva ulica 13, imenovan 4. 12. 1996,
potrebuje soglasje družbenika za vse posle,
ki predstavljajo za družbo kakršnekoli ob-
veznosti, ki presegajo vrednost ene polovi-
ce osnovnega kapitala družbe; za dajanje
hipotekarnih ali kakršnihkoli drugačnih jam-
stev, ki bi jih prevzela družba; za prenos
svojih pooblastil na druge in za nakup ali
prodajo nepremičnin.

Rg-103271

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05814 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SKLAD STAVBNIH ZEM-
LJIŠČ   OBČINE   DOMŽALE,  sedež:
Ljubljanska cesta 69, Domžale, pod vlož-
no št. 4/00003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5268338
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-

sednik uprave Okršlar Vinko, razrešen 18.
1. 1995; predsednik uprave Hribernik Fe-
liks, Domžale, Depala vas 42, imenovan 18.
1. 1995.

Rg-103272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05218 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  Prvi  investicijski  sklad,
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/25548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča  spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893399
Osnovni kapital: 9,005.819.000 SIT

Rg-103274

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06088 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  ŽALE,  javno  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Med hmeljniki 2, sedež:
Med hmeljniki 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5015669
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pristovšek Franc, Ljubljana-Polje,
Polje C. XXXVII/8, razrešen kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06183 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KOTO, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.d., Miklošičeva 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5005647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sotlar Mirko, Ljubljana, Hošiminho-
va 11, razrešen 27. 10. 1996 in dne 28. 10.
1996 ponovno imenovan za direktorja, ki

zastopa družbo brez omejitev; zastopnik No-
vak Peter, dipl. oec, razrešen 12. 12. 1995
kot pomočnik generalnega direktorja; za-
stopnik Skodlar Marko, razrešen 12. 12.
1995 kot pomočnik generalnega direktorja;
zastopnik Benkovič Andrej, dipl. oec., raz-
rešen 12. 12. 1995 kot v.d. pomočnika ge-
neralnega direktorja; zastopnik Justin Jože,
dipl. vet., razrešen 14. 6. 1994 kot pomoč-
nik generalnega direktorja.

Člani nadzornega sveta: Drašlar Aleš in
Dajč Anton, vstopila 24. 4. 1996.

Rg-103276

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06972 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HERMES PLUS, računal-
niški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana,
Celovška 73, sedež: Celovška 73, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10566/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5447640
Firma: HERMES PLUS, računalniški

in merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlan-
drova cesta 2

Skrajšana firma: HERMES PLUS, d.d.,
Ljubljana, Šlandrova cesta 2

Sedež:  Ljubljana-Črnuče,  Šlandrova
cesta 2

Rg-103277

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00034 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa Dalmacijavino - Commer-
ce, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dvoržakova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/15044/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika na podlagi Srg
3546/96 s temile podatki:

Matična št.: 5552583
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mihelčič Matija, razrešen 4. 7. 1996;
zastopnik Lukin Mladen, Izola, Malija 39,
imenovan 4. 7. 1996 kot v. d. direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06184 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SAVSKE ELEKTRARNE
LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Hajdrihova
2, Ljubljana, pod vložno št. 1/00669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Brguljan Jure, dipl. el. ing.. razre-
šen 23. 10. 1996 kot v.d. direktorja; direktor
Miklavčič Borut, Ljubljana, Pod Topoli 77,
imenovan 24. 10. 1996, ki za sklepanje prav-
nih poslov v vrednosti nad 80,000.000 SIT,
o prometu z nepremičninami in najemanju
dolgoročnih kreditov potrebuje soglasje
nadzornega sveta.

Rg-103279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03714 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LANDIS, poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/16355/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604613
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1997: 8021

Srednješolsko splošno izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-103280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07021 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AC-SERVIS, d.o.o. za vzdr-
ževanje cestnih motornih vozil, Ljublja-
na, Allendejeva ulica 5, sedež: Allendeje-
va ulica 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/19768/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5662907
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šel Ivan, razrešen 27. 9. 1996; za-
stopnik Drmaž Marjan, Ljubljana, Jamni-
karjeva ul. 8, imenovan 27. 9. 1996 kot v.d.
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103281

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05808 z dne 8. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28778/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5985897
Firma: SELPROS, TRŠINAR TOMAŽ,

k.d., Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 70,
družba za trženje, svetovanje, organiza-
cijo, zastopanje, storitve, inženiring, uvoz,
izvoz

Skrajšana firma: SELPROS, TRŠINAR
TOMAŽ, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Ulica Bratov Uča-

kar 70
Ustanovitelja: Tršinar Tomaž, Ljublja-

na, Ulica Bratov Učakar 70, vstop 6. 11.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Korbar dr. Marjeta, Maribor,
Gosposvetska 19b, vstop 6. 11. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Tršinar Tomaž, imenovan 6. 11.
1996 kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Korbar dr. Marjeta,
imenovana 6. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1997: 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 67200 Pomožne dejavnosti v za-
varovalništvu in pokojninskih skladih,
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74810 Fotografska de-
javnost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-103282

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06195 z dne 8. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28777/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996309
Firma: TAČ, tovarna asfalta, Črnuče,

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

govornostjo
Sedež: Črnuče, Cesta na Brod 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji. Splošno gradbeno podjet-

je SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNO-
VA, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstop
14. 11. 1996, vložek 765.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; CESTNO PODJETJE
GRADNJE, podjetje za gradnjo in obnovo
cest, d.o.o., Ljubljana, Stolpniška 10, vstop
14. 11. 1996, vložek 367.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Komunalno podjetje
Ljubljana p.o., Ljubljana, Tbilisijska 61, vs-
top 14. 11. 1996, vložek 367.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Willenpart Borut, Ljubljana, Ob žici 5,
imenovan 14. 11. 1996, potrebuje predhodno
pismeno soglasje skupščine za sklepanje po-
slov: letne investicije v vrednosti večji od
250.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije; hipotekar-
ne obremenitve premoženja družbe; dajanje
kreditov, večjih od 250.000 DEM.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnin in kamnin, d.n.; 232 Proizvodnja
naftnih derivatov; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo, 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05555 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28770/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev GIZ s temile
podatki:

Matična št.: 5985331
Firma: ZDRUŽENJA DISTRIBUTER-

JEV KIRBY gospodarsko interesno zdru-
ženje, Ljubljana

Skrajšana  firma:  KIRBY  GIZ,  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Ustanovitelja: Marinšek Matjaž, Radov-

ljica, Tavčarjeva 7a, vstop 28. 10. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bosak Dražen, Zagreb, Kombolova
13, vstop 28. 10. 1996, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marinšek Matjaž, imenovan 28. 10.
1996, kot predsednik upravnega odbora za-
stopa združenje pri sklepanju poslov, ki pre-
segajo vrednost 100.000 USD samo s pi-
snim soglasjem vseh članov upravnega od-
bora in razpolaga z nepremičninami samo s
soglasjem skupščine združenja (sklep
skupščine združenja).

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj, 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.

Rg-103286

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04961 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DELO-TISKARNA, poslov-
ni inženiring za grafično dejavnost, d.o.o.,
sedež: Dunajska 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5408407
Firma:  DELO-TISKARNA,  grafična

dejavnost, d.d., Dunajska 5, Ljubljana
Skrajšana  firma:  DELO-TISKARNA,

d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 774,479.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 15. 7. 1996, vlo-
žek 77,176.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Dunajska 22, vstop 15. 7. 1996, vložek
77.,176.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
359,773.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; upravičenci interne razdelitve, vstopili
15. 7. 1996, vložek 154,352.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 15. 7. 1996, vložili
103,284.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; kapital v zasebni lastnini, vstopili 15.
7. 1996, vložili 2,718.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Tiskarna-DELO, p.o.
Ljubljana, izstop 15. 7. 1996;
DELO-REPROSTUDIO, d.o.o., Ljubljana,
izstop 15. 7. 1996; DELO-KKT, d.o.o.,
Ljubljana, izstop 15. 7. 1996; DELO-GD,
d.o.o., Ljubljana, izstop 15. 7. 1996; GRAS,
d.o.o., Ljubljana, izstop 15. 7. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hrast Stane, Ljubljana, Glinškova plo-
ščad 5, razrešen 15.7.1996 in ponovno ime-
novan za direktorja,  ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Japelj Edvard, Ljublja-
na, Črna vas 163, imenovan 15. 7. 1996, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik  Cerar Janez, razrešen
15. 7.1996 kot namestnik direktorja; zastop-
nik Jakič Janez, razrešen 15.7. 1996 kot
namestnik direktorja in tehnični direktor.

Člani nadzornega sveta: Malnar Zdrav-
ko, Ročak Rudolf, Sibinčič Slobodan, Savič
Stevan, Dečman Simona in Vesel Mitja, vsi
vstopili 15. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1996:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja;  2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;

2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo,
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2852 Splošna mehanična dela;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 511 Posredništvo, 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na  debelo z drugimi polizdelki, 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6420
Telekomunikacije; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
807/681-1996/BS z dne 27. 9. 1996.

Pripojitev DELO grafična dodelava, gra-
fična dejavnost, d.o.o., Dunajska 5, Ljublja-
na, št. vl. 1/9924/00, DELO knjižni in ko-
mercialni tisk, grafična dodelava d.o.o., Du-
najska 5, Ljubljana, št. vl. 1/10752/00 in
GRAS, servis grafičnih strojev d.o.o., Du-
najska 5, Ljubljana, št. vl. 1/9924/00 na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 31. 5. 1995.

Rg-103287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05024 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Tehno Impex Internatio-
nal, Trgovsko podjetje, d.d., sedež: Ker-
snikova  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/01412/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in statuta z dne 16.
9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5005957
Firma: IMPAKTA, trgovina in inženi-

ring, d.d.
Skrajšana firma: IMPAKTA, d.d.

Rg-103288

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04257 z dne 20. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  Tehno  Impex,  Trgovsko
podjetje,  d.d.,  sedež:  Kersnikova  2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme ter nadzornega sveta, spremembo
statuta z dne 20. 6. 1996 in predložitev za-
pisnika skupščine in pripojitev Tehno Im-
pex International d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5005957
Firma: Tehno Impex International, tr-

govsko podjetje, d.d.
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Skrajšana firma: Tehno Impex Inter-
national, d.d.

Člani nadzornega sveta: Janežič - Prija-
telj Ema, Romaniuk Božidar in Gobec De-
jan, vsi izstopili 20. 6. 1996 ter Vrhovec
Marko, Košir Andrej in Koren Boštjan, vsto-
pili 20. 6. 1996.

Pripojitev Tehno-Impex International, tr-
govsko podjetje, d.d., Ljubljana vl. št.
1/18553/00 in Tehno Impex International,
PE Koper, vl. št. 1/18553/01 na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 20. 6. 1996.

Rg-103289

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05066 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa NAMA veleblagovnica Ru-
ski car, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 211, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13255/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5524733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žargi Samo, razrešen 12. 9. 1996;
zastopnik Nose Janez, Ljubljana, Mihov
Štradon 16, imenovan 13. 9. 1996, zastopa
družbo kot v.d. direktorja, brez omejitev.

Rg-103291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05713 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR-HOTEL
ILIRIJA, hotelsko-gostinsko podjetje,
d.o.o., sedež: Trg prekomorskih brigad 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02773/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5003768
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Elikan Janez, razrešen 30. 9. 1996;
direktorica Černčič Lagerwall Sonja, Mari-
bor, Zgornji Duplek 63b, imenovana 30. 9.
1996, ki mora pridobiti predhodno soglasje
nadzornega sveta za naslednje posle: prido-
bitev, odtujitev in obremenitev nepremič-
nin; ustanavljanje in ukinjanje družb in po-
družnic doma in v tujini; investicije, proda-
jo in nakup osnovnih sredstev, ki v poslov-
nem letu presegajo zneske, določene v
vsakokratnem veljavnem gospodarskem na-
črtu koncerna; nakup ali prodajo patentov,
blagovnih znamk, najetje in dajanje kredi-
tov 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 ukinja-
nje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Mozetič Dragan
in Strajnar Anton, oba izstopila 10. 6. 1996;
Arnuš Silvo in Ponikvar Alojzij Dimitrij,
oba vstopila 10. 6. 1996.

Rg-103292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05230 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AC - Avtoobnova, d.o.o. za
vzdrževanje cestnih motornih vozil,
Ljubljana, Dunajska 122, sedež: Dunaj-
ska 122, Ljubljana, pod vložno št.
1/19692/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pakiž Viktor, razrešen 11. 10. 1996;
zastopnik Šefic Miha, Šmartno pod Šmarno
goro, Željka Tonija 31, imenovan 11. 10.
1996, zastopa družbo kot v.d. direktorja,
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 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;
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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-103296

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18370 z dne 18. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5885680
Firma:   WGT   HANDELSGESELL-

SCHAFT, m.b.H., Eichenstrasse 23, Neu-
biberg, podružnica za Slovenijo, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 4
Ustanovitelj: WGT HANDELSGES-

ELLSCHAFT mbH, Neubiberg, Eichen-
strasse 23, vstop 9. 11. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podruržnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cankar Marjan, Ljubljana, Rožna
dolina c. VII/70, imenovan 9. 11. 1994, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-103298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13602 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MMS, trgovina z vozili in
rezervnimi deli, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20039/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5672040
Firma:  MMS,  trgovina  z  vozili  in

rezervnimi deli, d.o.o., Tržaška 132
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MAZDA AUSTRIA GES-

ELLSCHAFT m.b.H., Klagenfurt,

Ernst-diez-Strasse 3, vstop 26. 8. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Žvanut Bogdan, Ljubljana, Jakčeva
39, imenovan 14. 7. 1994; zastopnik Guent-
her Karle, Celovec, Puntchartstr. 5, razre-
šen 14. 7. 1994 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Wolfgang Weiss, razrešen 14. 7. 1994; di-
rektor Ikuzo Minowa, razrešen 14. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 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 vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo, 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-103299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06118 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BANKA NORICUM, d.d.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k Banki Ce-
lje, d.d., Celje, s temile podatki:

Matična št.: 5286514
Pripojitev k Banki Celje d.d., Celje, na

podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-103397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02068 z dne 7. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DIZELČEK, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kozarška 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13880/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev, ustanoviteljev ter zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5541557
Osnovni kapital: 1,742.629 SIT
Ustanovitelj: Ugrenovič Braco, Stari trg

pri Kolpi, Brezovica pri Predgradu 3, vstop
19. 11. 1991, vložek 1,742.629 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Branislav Radovan,
izstopil 11. 4. 1995.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4986 Št. 62 – 9. X. 1997

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Branislav Radovan, razrešen 11. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5121 Trgovina na debelo z 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; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi;; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
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 ura-
mi, nakitom, bižuterijo, 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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.; 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega menja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda, 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-103399

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02088 z dne 7. 3. 1996 pri
subjektu vpisa LABUS, trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/20359/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prokurista in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5687888
Oseba, pooblaščena za zastopanje:  pro-

kurist Vujanovič Mikan, Ljubljana, Ulica
Bratov Učakar 14, imenovan 10. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1996: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5112 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-103404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01869 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AVTORAMA, podjetje za
prevoz potnikov in blaga, avtotaksi, d.o.o.,
Polanškova 42, Ljubljana, sedež: Po-
lanškova 42, Ljubljana, pod vložno št.
1/02702/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5297630
Osnovni kapital: 1,787.260 SIT
Ustanovitelj: Papež Rajko, Ljubljana, Po-

lanškova 42, vstop 9. 11. 1989, vložek
1,787.260 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Papež Rajko, razrešen 26. 4. 1994;
direktorica Papež Majda, Ljubljana, Po-
lanškova 42, imenovana 26. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 453
Inštalacije pri gradnjah, 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo, 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve
taksistov; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-103406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02102 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LUMA, podjetje za eksport
– import, d.o.o., Ljubljana, sedež; Pot na
sejmišče 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/09246/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5504210
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-103411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14647 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5866081
Firma:   Baletna   šola  SAŠA,  d.n.o.,

Ljubljana, Pot na Fužine 33
Skrajšana  firma:  Baletna  šola  SAŠA,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 33
Osnovni kapital: 200.000 SIT

Ustanovitelja: Stadler Saša in Stadler Pe-
ter, oba Ljubljana, Pot na Fužine 33, vstopi-
la 3. 10. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Stadler Saša, imenovana 3. 10.
1994, kot poslovodkinja zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Stadler Peter, imeno-
van 3. 10. 1994, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 2215
Drugo založništvo; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-103415

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01006 z dne 29. 2. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  GLOBUS  MARINE  INTER-
NATIONAL, podjetje za mednarodno po-
slovanje, d.o.o., Ljubljana, Križna 36, se-
dež: Križna 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/20225/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688264
Firma:  GLOBUS  MARINE  INTER-

NATIONAL, podjetje za mednarodno po-
slovanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 280

Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Ustanovitelji: Adamič Bahl Meta, Ljub-

ljana, Križna 36, vstop 1. 9. 1992, vložek
151.999,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bahl Ankush, New Delhi, Indija, S-463
Greater Kailash, vstop 1. 9. 1992, vložek
354.666,42 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gričar Vito, Ljubljana, Kunaverjeva uli-
ca 12, vstop 27. 10. 1994, vložek
506.666,34 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Miloševič-Ličan Slobodan, Ljubljana,
Škrabčeva ulica 2, vstop 27. 10. 1994, vlo-
žek 506.666,34 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Gričar Vito, imenovan 27. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Mi-
loševič-Ličan Slobodan, imenovan 27. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Adamič-Bahl Meta, imenovana 11. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založ-
ništvo; 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
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo, 5170
Druga trgovina na debelo, 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 6110 Po-
morski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-103416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 93/09649 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa APE, Agencija za pre-
strukturiranje energetike, d.o.o., Ljublja-
na, Hajdrihova ulica 2, sedež: Hajdriho-
va ulica 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/10638/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
ležev ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5447895
Osnovni kapital: 2,071.048 SIT
Ustanovitelji: Nemac Franko, Šmarje,

Puče 1b, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,035.107,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Remškar Zdenka, Ljubljana, Kamno-
goriška 68a, vstop 10. 12. 1990, vložek
833,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šu-
bic Lojze, Ljubljana, Prešernova 19, vstop
10. 12. 1990, vložek 1,035.107,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-103418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02873 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TRIMI, podjetje za varo-
vanje premoženja, d.o.o., sedež: Novo Po-
lje, C. XII/7, Ljubljana, pod vložno št.
1/07239/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5917514
Firma: ROŽA & ROŽE, podjetje za

storitve in prodajo, d.o.o., Trzin
Skrajšana  firma:  ROŽA  &  ROŽE,

d.o.o., Trzin
Sedež: Mengeš, Ljubljanska 15
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanoviteljica: Misja Franci, izstopil 10.

5. 1995; Preston Miroslav, izstopil 10. 5.
1995; Frankovič Milan, izstopil 10. 5. 1995;
Zupančič Alenka, Ljubljana, Bratov Učakar
22, vstop 10. 5. 1995, vložek 1,502.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frankovič Milan, razrešen 10. 5.
1995; direktorica Zupančič Alenka, imeno-
vana 10. 5. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.
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Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo, 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 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;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov, 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103425

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02074 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Novi študentski servis ŠTU-
DENT, posredovanje in prezentacija štu-
dentskega dela, d.o.o., Ljubljanska 24,
Šmarje Sap, sedež: Ljubljanska 24, Šmar-
je Sap, pod vložno št.1/09449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5432570
Firma:  Novi  študentski  servis  ŠTU-

DENT, posredovanje in prezentacija štu-
dentskega dela, d.o.o., Slovenska cesta 6,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 6

Rg-103431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02273 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  DRAGMAN INTERNA-
TIONAL,  podjetje  za  letalstvo,  med-
narodno trgovino in turizem, d.o.o., Stru-
ge, sedež: Tržič št. 2, Struge, pod vložno
št. 1/25691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5862558
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 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.; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
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na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo, 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-103439

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01826 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SMUK, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Ki-
dričeva  17,  Kamnik,  pod  vložno  št..
1/20264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev ter deležev in preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5680310
Firma: SMUK - KOLARIČ, trgovina

in storitve, k.d.
Skrajšana firma: SMUK - KOLARIČ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kamnik, Šutna 19
Ustanovitelja: Kolarič Vojko, Kamnik,

Šutna 19, vstop 13. 10. 1992, vložek: 80.000

SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kolarič Pavla, Kamnik, Streliška
2a, vstop 31. 3. 1995, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolarič Vojko, razrešen 31. 3. 1995
in imenovan za zastopnika, ki kot komple-
mentar zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil, 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov, 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo, 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo, 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov, 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-103440

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06102 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CARDIO-TRADE, trgovi-
na, zastopanje in servis medicinskih na-
prav, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
105, Ljubljana, pod vložno št. 1/14325/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom  o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5542154
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelja: Grašič Jadranka, vstop 5.

12. 1991 in Grašič Marjan, vstop 15. 9.
1993, oba Ljubljana, Krivec 38, vložila po
854.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grašič Marjan, imenovan 15. 9.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles,
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami, 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati, 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo, 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
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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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah;.5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize.

Rg-103444

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05662 z dne 8. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926033
Firma: CUPOLA, podjetje za promet z

nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GALOP, d.o.o., Ljublja-

na-Polje, Novo Polje, C. III/17, vstop 27.
10. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SKOK, d.o.o., Vrhnika, Cesta
na Barje 19, vstop 27. 10. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ALGAS, d.o.o., Ljubljana, Pod gričem 10,
Nadgorica, vstop 27. 10. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smolnikar Uroš, Domžale, Zoisova ul. 32,
Vir, vstop 27. 10. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pregrad Ferdi-
nand, Čemšenik, Čemšenik 2, vstop 27. 10.
1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pregrad Ferdinand, imenovan 27. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Smolnikar Uroš, imenovan 27. 10. 1995,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo, 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo, 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-

vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost.

Rg-103446

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02119 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FCC, podjetje za razvoj in
proizvodnjo informacijskih sistemov ter
izobraževanje, d.o.o., Ljubljana, Stolpni-
ška 10, sedež: Stolpniška 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02885/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5300932
Ustanoviteljica: Selan Emil, izstopil 3.

4. 1995; Koželj Tomaž, izstopil 4. 4. 1995;
Koželj Ana, Ljubljana, Topniška 70, vstop
23. 11. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5135
Trgovina na debelo s 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, 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, 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, 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; 6420 Telekomunikacije; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 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; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-103447

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01867 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SO - 06, d.o.o., podjetje za
upravljanje stanovanjskih storitev, Jak-
čeva 2, Ljubljana, sedež: Jakčeva 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5606527
Firma: SO - 06 SMOLIČ STANISLAV,

podjetje  za  upravljanje  in  opravljanje
stanovanjskih storitev, d.n.o., Ljubljana,
Jakčeva 2

Skrajšana firma: SO - 06 SMOLIČ STA-
NISLAV, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Smolič Stanislav, Ljublja-
na, Jakčeva 2, vstop 22. 1. 1992, vložek
7.200 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Smolič Zofija, Ljubljana,
Jakčeva 2, vstop 31. 3. 1995, vložek 800
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačili ali
po pogodbi.

Rg-103449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02207 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIVAK, zastopstvo tu-
jih firm, d.o.o., Peternelova 21, Domžale,
sedež: Peternelova 21, Domžale, pod vlož-
no št. 1/14707/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5564832
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arsenijević Branislav, Domžale, Šol-
ska ulica 21, imenovan 29. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103453

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02946 z dne 6. 3. 1996 pri
subjektu vpisa HELES, podjetje industrij-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana, Verovško-
va 60, sedež: Verovškova 60, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5711487
Ustanovitelj: Lemut Valentin, izstopil

31. 5. 1995; Heckert Gerold, izstopil 31. 5.
1995; Franko Martin, Ljubljana, Triglavska
30e, vstop 25. 6. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Schmid
Franc, izstopil 31. 5. 1995; Rente Jost Ha-
rald Traugott Julius, izstopil 4. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lemut Valentin, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Franko Martin, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00983 z dne 15. 3. 1996, pri
subjektu vpisa 3 BIS, Center za finančno
in drugo poslovno posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vurnikova 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13485/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, deležev, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524148
Ustanoviteljici: Škofič Peter, izstopil 30.

10. 1995; Rajterič Zlata, Ljubljana, Ločni-
karjeva 12, vstop 18. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ferfila Zdenka, Ljubljana, Krivec 8, vstop

18. 5. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škofič Peter, razrešen 1. 3. 1996;
direktorica Ferfila Zdenka, imenovana 1. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-103464

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04387 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa L B A, Ljubljanski biro za
arhitekturo, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6, sedež:
Tavčarjeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/05794/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5359821
Firma:  L  B  A,  Ljubljanski  biro  za

arhitekturo, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Karlovška cesta 1.e

Sedež: Ljubljana, Karlovška cesta 1.e

Rg-103466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00931 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27543/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5937965
Firma:  LS  -  TRADE,  trgovina,  go-

stinstvo in poslovne storitve in inženiring
Skrajšana firma: LS - TRADE, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Šutna 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lužar Stane, Ljubljana,

Šutna 8, vstop 23. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Stane, imenovan 23. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami, 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 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
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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 sred-
stvi, 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami, 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki, 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
551 Dejavnost hotelov, 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;

6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 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 organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo,
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske  in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-

paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb, 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-103472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00962 z dne 13. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926521
Firma:  KD  NET,  mrežni  marketing,

svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana   firma:   KD   NET,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana,Stegne 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kmečka družba d.d., Ljub-

ljana, Miklošičeva 4, vstop 15. 2. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čirič Miloš, Ljubljana, Fabianijeva
47, imenovan 15. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1996; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5170
Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
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