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LJUBLJANA

Sodni register

Rg-46704

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00206 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LINEA, podjetje za računovodske
in finančne storitve ter svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Titova 37, sedež: Titova 37,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
pripojitev k IMP – inženiring, montaža,
proizvodnja, d.d., Ljubljana (1/5217/00), s
temile podatki:

Matična št.: 5498287
Pripojitev k IMP-inženiring, montaža,

proizvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 7 (1/5217/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 9. 12. 1994.

Rg-46705

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02579 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa IMP – inženiring, montaža, pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev LINEA, d.o.o.,
(1/12126/00), k IMP, d.d., Ljubljana, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5077940
Pripojitev LINEA – podjetje za ra-

čunovodske in finančne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 7 (1/12126/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 9. 12.
1994.

Rg-46706

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00207 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa IMP INŽENIRING, podjetje za in-
ženiring in consulting, d.d., sedež: Du-
najska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k IMP – inženiring, mon-
taža, proizvodnja, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 7 (1/5217), s temile podatki:

Matična št.: 5486777
Pripojitev k IMP – inženiring, montaža,

proizvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 7 (1/5217/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 12. 12. 1994. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-46707

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00208 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu

vpisa IMP – inženiring, montaža, pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev IMP INŽENIRING, d.d.,
Ljubljana, (1/12127/00), s temile podatki:

Matična št.: 5077940
Pripojitev IMP INŽENIRING – podjetje

za inženiring in consulting, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 7 (1/12127/00), na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 12. 12. 1994.

Rg-46714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05105 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  LAGO,  podjetje  za  proizvodno,
servisno in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana,  Šmartinska  265,  sedež:
Šmartinska  265,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/08128/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
spremembo osnovnega kapitala, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5418038
Firma: LAGO, podjetje za proizvod-

njo in servisno dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska 265

Osnovni kapital: 1,749.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Peter, Ljubljana-

Polje, Šmartinska 265, vstop 7. 6. 1990,
vložek 1,749.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja.

Rg-46720

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04553 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa KORA, trgovsko in servisno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Levarjeva 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5306507
Ustanovitelj: Ramšak Ivo, izstop 9. 7.

1996; Ramšak Zdravko, Ljubljana, Le-
varjeva 55, vstop 25. 11. 1989, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46722

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04487 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ZAGREBAČKI VELESAJAM, Po-
družnica Ljubljana, sedež: Cankarjeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5885353
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35/d

Rg-46725

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05010 z dne 9. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28449/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966698
Firma: CENTERKONTURA, družba

za svetovanje, socialni razvoj, uspo-
sabljanje in založništvo, d.o.o., Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 38

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratovševa
ploščad 38

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Destovnik Karl, Ljublja-

na, Bratovševa ploščad 38, vstop 27. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Destovnik Karl, imenovan 27. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z 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
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8531 Institucionalno socialno varstvo;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 85325 Dejavnost invalid-
skih podjetij; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-46729

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05037 z dne 11. 10. 1996 pod št.
vložka 1/28488/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966779
Firma:  FORM  –  AT,  Družba  za

arhitektur o, urbanizem in oblikovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: FORM – AT, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 57
Osnovni kapital: 2,003.174 SIT
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Ustanoviteljica: Rainer-Bassin Mar-
jetica, Ljubljana, Turnerjeva ulica 25, vstop
1. 10. 1996, vložek 2,003.174 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Rainer-Bassin Marjetica, ime-
novana 1. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-46732

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05040 z dne 17. 10. 1996 pod št.
vložka 1/28508/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966795
Firma: ZELDA 8, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Skrajšana firma: ZELDA 8, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24.

junija 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štimec Bogdan, Domžale,

Ljubljanska 88, vstop 7. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Štimec Bogdan, imenovan 7. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri podaji 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 debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 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 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, 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 obla-
čili; 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
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost 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
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
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Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
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;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z 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
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 raču-
nalniške 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 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; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-46737

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05061 z dne 24. 10. 1996 pod št.
vložka 1/28528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966825
Firma: VALPO, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VALPO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vraničar Aleš, Ljubljana,

Stožice 62, vstop 1. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Vraničar Aleš, imenovan 1. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,

d.n.; 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; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 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
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami

in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost voziških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-46740

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05059 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/28535/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5981158
Firma: TRANS FELIX, tehnični pre-

gledi za tovorna motorna vozila, d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani

Skrajšana firma: TRANS FELIX, d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Cesta ob Potoku 17, Log

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jelnikar Feliks, Log pri

Brezovici, Cesta ob Potoku 17, vstop 30. 9.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Jelnikar Feliks, imenovan 30. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 4531 Električne
inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
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ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-46741

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05064 z dne 28. 10. 1996 pod št.
vložka 1/18654/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5621810002
Firma: MANGO BANANA, podjetje za

uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje in posre-
dovanje, d.o.o., Prušnikova 43, Ljubljana,
Podružnica EURODARD, Topniška 35b,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  Podružnica  EURO-
DARD, Topniška 35b, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35b
Ustanovitelj: MANGO BANANA,

d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 43, vstop 4.
10. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
zastopnik Thaqi Hilmi, Krško, Sremiška
13, ki kot vodja podružnice zastopa po-
družnico brez omejitev, in zastopnik Durak
Ahmetaj, Ljubljana, Na Korošci 2, ki zasto-
pa podružnico brez omejitev, imenovana 4.
10. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi 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
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 (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-46744

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13203 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu
vpisa STIL EXPORT-IMPORT, podjetje
za proizvodnjo in blagovni promet,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25134/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5640148
Ustanovitelja: Žvipelj Srečko, Ljublja-

na, Tržaška 49, vstopil 28. 11. 1994, in
Kovač Marjan, Škofja Loka, Grenc 5, vsto-
pil 29. 6. 1994, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kovač Marjan, razrešen 29. 6. 1994 kot
komercialni direktor in imenovan za direk-
torja, ki zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-46746

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14303 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  VRTNICA,  Podjetje  za  cvetli-
čarstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Bratov Učakar 52, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10889/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom

o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5853460
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelja: Štubelj Danilo, vstopil

12. 1. 1991, in Štebelj Amalija, vstopila 5.
9. 1994, oba iz Ljubljane, Ul. Bratov Uča-
kar 36, vložila po 799.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Štebelj Amalija, imenovana 5.
9. 1994, kot pomočnica direktorja zastopa
podjetje brez omejitev.

Rg-46747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15191 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ADF, d.o.o., Avtomatska obdelava
podatkov, davčno svetovanje, finančni
inženiring, gostinstvo in turizem, tr-
govina na drobno in debelo..., sedež:
Drobtinška pot 14, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/12642/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5729718
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Banfi Karel, Vrhnika,

Vrtnarija 10, vstopil 18. 4. 1991, in Ferme
Irena, Brezovica pri Ljubljani, Drobtinška
14, vstopila 21. 2. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Ferme Ireni, ki je bila razrešena
1. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 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; 511 Posredništvo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
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čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 651
Denarno posredništvo; 6512 Drugo denar-
no posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu; razen zavarovalništva in de-
javnosti pokojninskih skladov; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
raziskovanje trga in javnega mnenja; pod-
jetniško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-46750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20230 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa 4 15, športni in finančni marketing,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pod topoli
57, sedež: Pot topoli 57, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18262/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in firme, ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662133
Firma:  SOLEN,  poslovne  in  orga-

nizacijske storitve, inženiring, d.o.o., Pot
topoli 57, Ljubljana

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

Osnovni kapital: 1,553.001 SIT
Ustanovitelji: Šarec Veronika, Ljub-

ljana, Pod topoli 57, ter Zver Eva Helena in
Zver Samo, oba iz Ljubljane, Celovška 149,
vstopili 9. 3. 1992, vložili po 517.667 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šarec
Veronika, razrešena 23. 12. 1994 kot
direktorica in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev, in Zver Eva
Helena, razrešena 23. 12. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-

skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 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 tr-
govina 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
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
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; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 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 napit-
kov; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-

nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništvo; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 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;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 744 Ekonomsko propagiranje, 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 926 Športna dejav-
nost; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-46751

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02183 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa DELTAPLAST, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Vrhnika, Petkovškova 36, sedež: Petkov-
škova 36, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/24804/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5815924
Firma:  DELTAPLAST,  podjetje  za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Vrhnika
Sedež:  1360  Vrhnika,  Sinja  Gorica

109a
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2224

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
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plastičnih mas; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in 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 brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi prozvodi, 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
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; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-46753

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01304 z dne 7. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  TOUR  DA  –  LA,  agencija  za
opravljanje turističnih in gostinskih sto-
ritev ter komercialnih poslov, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Kersnikova  1,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09049/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435803
Firma: TOUR DA – LA, agencija za

opravljanje turističnih in gostinskih sto-
ritev ter komercialnih poslov, d.o.o.

Skrajšana firma: TOUR DA –LA, d.o.o.

Sedež:  1234  Mengeš,  Reboljeva  39,
Trzin

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
012 Živinoreja; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 013 Mešano
kmetijstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 014
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
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Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih 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 računal-
niške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
732 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
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; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
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 in dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 911
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in stro-
kovnih združenj; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302

Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46759

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01692 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  CLASS  I,  d.o.o.,  podjetje  za
agencijske storitve, proizvodnjo, trgovi-
no in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež:
Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5290325
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 174

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 511 Posredništvo; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
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; 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; 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; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 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
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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;
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; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-46763

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02073 z dne 27. 6. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5944783
Firma: PROLES, PROSEN, Storitve in

mizarstvo, k.d.
Skrajšana firma: PROLES, PROSEN,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1354 Horjul, Žažar 27b
Osnovni kapital: 500 SIT
Ustanovitelja: Prosen Mojca, Horjul,

Žažar 27b, vložila 450 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem in Nago-
de Andrej, Horjul, Žažar 27, vložil 50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja – oba vstopila
23. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Prosen Mojca, imenovana 23. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.

Rg-46764

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02090 z dne 27. 6. 1996 pod št. vlož-

ka 1/28074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5942993
Firma: VENIR, lesna proizvodnja, tr-

govina in zastopstvo, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: VENIR, d.o.o., Kam-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brezočnik Božo, Domža-

le, Pot za Bistrico 69, Zaboršt, vstop 15. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Brezočnik Božo, imenovan 15. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlakenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debe-
lo 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; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-46766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02429 z dne 27. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  SMART-COM,  družba  za  pro-
izvodnjo in prodajo informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov, Ljublja-
na,  d.o.o.,  sedež:  Brnčičeva  45,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03580/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5315727
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

direktor Jemec Matjaž, Ljubljana, Bebler-
jev trg 8, ki kot izvršilni direktor zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka
Remškar Zdenka, Ljubljana, Kamnogoriška
68a,   oba imenovana 7. 5. 1996.

Rg-46778

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03383 z dne 21. 10. 1996 pri subjektu
vpisa RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,
Organizacijska enota ZALOŽBA KASET
IN PLOŠČ, sedež: Dalmatinova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00849/09 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5056497014
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Umek Ivo, Celje, Na Rebri 14, razrešen
30. 7. 1996 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki kot vodja OE ZKP zastopa
le-to brez omejitev.

Rg-46782

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05450 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KOMIN, Komercialni inženiring,
podjetje z omejeno odgovornostjo, sedež:
Hribarjeva 26, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/06013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanovitelja, zastopnika in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5344794
Firma: KOMIN, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMIN, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelj: Šimnovec Marko, izstop 1.

11. 1995; Gabrijelčič Peter, Ljubljana,
Omahnova 22, vstop 1. 11. 1995, vložek
1,930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Gabrijelčič Peter, imenovan 1. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Šimnovec Marko, razrešen 1. 11.
1995.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5144 Trgo-
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vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 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; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-46783

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00233 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KODIT, družba za proizvodnjo,
storitve, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Kamnik, Tunjiška 21, sedež: Tunjiška 21,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/22127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo ustanoviteljev in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5745039
Ustanovitelj: Curkov Sandi, izstop 23.

11. 1995; Kovač Marko, Kamnik, Streliška
ulica 10, vstop 23. 3. 1993, vložek
1,631.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 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; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-46787

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02701 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MEDIA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, kmetijstvo, gostinstvo in
komercialne storitve, d.o.o., Goričica pri
Ihanu 12a, Domžale, sedež: Goričica pri
Ihanu 12a, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/03441/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanovite-
ljev, firme in osnovnega kapitala ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312132
Firma: MEDIA, proizvodnja, trgovina

in turizem, d.o.o., Goričica pri Ihanu
12/a, Domžale

Skrajšana firma: MEDIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,888.000 SIT
Ustanovitelja: Pestotnik Srečo, izstopil

23. 11. 1995; Razpotnik Franc, vstopil 12.
12. 1989, in Razpotnik Marija, vstopila 1.
12. 1995, oba iz Domžal, Goričica pri Iha-
nu 12a, vložila po 1,444.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0125 Reja drugih živali; 0141 Sto-
ritve za rastinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 177 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdel-
kov iz papirja in kartona; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev, 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 362 Ko-
vanje kovancev, proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 366 Druge pre-
delovalne dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 454 Zaključna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5354 Št. 69 – 13. XI. 1997

Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in 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; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili in pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 714 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 926 Športna dejav-
nost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Rg-43777

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02735 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PLESNI CENTER FREDIJA NO-
VAKA, d.o.o., Ljubljana-Polje, Zado-
brovška 88, sedež: Zadobrovška 88, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/13060/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523010
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 221 Za-

ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in 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
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 ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, 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 obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištom, 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
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
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nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 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 potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-43788

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11132 z dne 17. 5. 1996 pri subjektu
vpisa EPAFRODIT, d.o.o., import-export,
trgovina in zastopanje, Ljubljana, Ada-
mičeva  18,  sedež:  Adamičeva  18,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23558/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5768349
Osnovni kapital: 1,512.438,75 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Leopold, Ljublja-

na, Adamičeva 18, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,512.438,75 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-43848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03528 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SRC, informatika, računalništvo,
inženiring, d.o.o., Tržaška c. 36, Ljublja-
na, sedež: Tržaška c. 36, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5385865
Ustanovitelji: FINANČNA HIŠA KE-

MIJA, d.o.o., izstop 30. 12. 1990, KEMIJA
IMPEX, p.o., izstop 28. 12. 1992, in Hrovat
Stane, izstop 20. 1. 1995; SRC AGON, Po-
slovne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 118, vstop 20. 1. 1995, vložek 18.007
SIT, UBK univerzalna banka, d.d., Ljublja-
na, Tržaška 116, vstop 31. 12. 1990, vložek
28,616.343 SIT, in UBK univerzalna ban-
ka, d.d., ljubljana, Tržaška 116, vstop 29.
12. 1992, vložek 3,130.236 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-43919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20170 z dne 1. 7. 1996 pri subjektu
vpisa HIT-CONSULTING, svetovanje in
financiranje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5521963
Ustanovitelja: Makuc Darko, izstop 20.

12. 1994; HIT CONSULTING, d.o.o.,
Ljubljana, Nazorjeva 6, vstop 20. 12. 1994,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-43920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02999 z dne 3. 7. 1996 pod št. vložka
1/28112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950996
Firma: NIKOLIČ & Co., marketinško

podjetje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  NIKOLIČ  &  Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rašiška 8
Ustanovitelja: Nikolič Miroslav, Ljub-

ljana, Rašiška 8, in Nikolič Dragana, Ljub-
ljana, Osenjakova 14, vstopila 11. 6. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nikolič Miroslav, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenica Nikolič Dra-
gana, ki zastopa družbo brez omejitev kot
zastopnica, oba imenovana 11. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Tgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-43924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02470 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu
vpisa JATNA, consalting, trgovina, za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Smrtnikova
3, sedež: Smrtnikova 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19450/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5632960
Firma: JATNA, consalting, trgovina,

zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: JATNA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 25
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja dru-
gih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1588 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvod-
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nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2851 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5010 Trgovina z mo-
tornimi 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 opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki,
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
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 prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okprečevalnic; 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); 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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 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.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-43983

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00394 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  GTZ,  Podjetje  za  trgovino,  go-
stinstvo in zidarske storitve, d.o.o., Pot na
Rakovo Jelšo 303, Ljubljana, sedež: Pot
na Rakovo Jelšo 303, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08748/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419646
Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanovitelji: Hrnčić Ramo in Hrnčić

Šefika, vstopila 27. 8. 1990, vložila po
542.333 SIT, in Hrnčić Minka Maja, vsto-
pila 30. 5. 1994, vložila 541.334 SIT, vsi iz
Ljubljane, Pot na Rakovo Jelšo 303, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno ope-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,

tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 747 Čišče-
nje stavb.

Rg-44309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01933 z dne 7. 6. 1996 pod št. vložka
1/27995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5942926
Firma: ZAK TRADE, proizvodnja, po-

sredništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAK TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Turšičeva uli-

ca 7
Osnovni kapital: 1,955.000 SIT
Ustanovitelja: Zakrajšek Jože, vložil

1,205.000 SIT, in Zakrajšek Zdenka, vloži-
la 750.000 SIT, oba iz Cerknice, Turšičeva
ulica 7, vstopila 4. 4. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zakrajšek Jože, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Zakrajšek Zdenka,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja, oba imenovana 4. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 1120 Sto-
ritve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
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ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 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, navigacjo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 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
materialom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 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 in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov

in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-44312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01903 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LIKOF, podjetje za ureditev doma,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Brdnikova 37,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10562/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnika in priimka usta-
noviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5448239
Firma:  AGENCIJA  LIKOF,  nakup,

prodaja in posredovanje v prometu z ne-
premičninami, d.o.o.

Skrajšana firma: AGENCIJA LIKOF,
d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kočar Natalija, Ljubljana, Brdni-
kova 37, imenovana 15. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-44327

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02901 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ESCO, ekonomske storitve in sve-
tovanje, d.o.o., sedež: Celovška 136, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04605/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330190
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-44344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19110 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BLB, Podjetje za trgovino in sveto-
vanje, d.o.o., Pot Josipa Brinarja 5,
Hrastnik, sedež: Pot Josipa Brinarja 5,
1430 Hrastnik, pod vložno št. 1/07951/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5413087
Osnovni kapital: 1,590.322 SIT
Ustanovitelji: Berger Biserka, Trbovlje,

Keršičeva 19, in Logar-Bočko Sanja, Hrast-
nik, Pot Josipa Brinarja 5, vstopili 5. 6.
1990, vložili po 795.161 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Logar Milenko, izstopil
28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Berger Biserka, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-

ja in kartona; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-44534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03022 z dne 6. 6. 1996 pri subjektu
vpisa HAPING, avtomatizacija poslova-
nja in razvoj, d.o.o., Hranilniška 8, Ljub-
ljana, sedež: Hranilniška 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5497655
Dejavnost, vpisana 6. 6. 1996: 01250

Reja drugih živali; 18220 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 22110 Izdajanje knjig; 22130 Izda-
janje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 45310 Elek-
trične inštalacije; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51150 Posredniš-
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tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51350 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-

snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52440 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, 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 umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 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); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300

Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
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.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120
Distribucija filmov in videofilmov; 92130
Kinematografska dejavnost; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-44536

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19587 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RONIX, podjetje za posredovanje,
gostinstvo in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vodnikova 282, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5542677
Osnovni kapital: 1,907.536,80 SIT
Ustanovitelj: Kobal Marjan, Ljubljana,

Kavčičeva 17, vstop 6. 12. 1991, vložek
1,907.536 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
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nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.

Rg-44544

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01900 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa BIRO GREGORIČ, podjetje za sto-
ritve, trgovino in proizvodnjo, k.d.,
Ljubljana, Črtomirova 22, sedež: Črto-
mirova 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje k. d. v d.o.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, deležev in osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5605261
Firma: TOP BIRO, podjetje za stori-

tve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TOP BIRO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Sabol Robert, Ljubljana,

Gabrščkova 89, in Gregorič Maja, Ljublja-
na, Črtomirova ulica 22, vstopila 4. 4.
1996, vložila po 752.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 744 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44559

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04135 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa POP, trgovske in storitvene dejav-
nosti-zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Malči Beličeve 73, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22349/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5776511
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 4
Ustanovitelji: Buh Robert, izstopil 21.

7. 1995; Kajsner Roli, Ljubljana, Preglov
trg 4, in Lomovšek Blaž, Ljubljana, Stude-
nec 48, vstopila 21. 7. 1995, vložila po

750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Buh Robert, razrešen 21. 7. 1995; direk-
torja Kajsner Roli in Lomovšek Blaž, ime-
novana 21. 7. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 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; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 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 (ca-
tering); 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-44569

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03251 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa UNIONMEDICO-INVEST, progra-
miranje, investiranje, management,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Tbilisijska  57,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje d.o.o. v k.d., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802806
Firma: UNIONMEDICO-INVEST ATI-

JAS, programiranje, investiranje, mana-
gement, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: UNIONMEDICO-IN-
VEST ATIJAS, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 130.248 SIT
Ustanovitelji: MONTAZA HAUS-

TECHNIK GMBH, Atijas Milanka, in Ati-
jas Ranko, izstopili 22. 5. 1995; Atijas Ran-
ko, Ljubljana, Žibertova 30, in Devedžić
Amir, Sarajevo, P. Dokića 2a, vstopila 22.
5. 1995, vložila po 65.124 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Devedžić Amiru in družbenici
Atijas Milanki, ki sta bila razrešena 22. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5231

Dejavnost lekarn; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-44579

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19115 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LAMBDA-BB, kooperacija, promet
in usluge, d.o.o., Radomlje, Cesta Rado-
meljske čete 45, sedež: Cesta Radomelj-
ske čete 45, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/04567/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5329094
Firma: LAMBDA GROUP, trgovina,

promet in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LAMBDA GROUP,

d.o.o.
Sedež: 1235 Radomlje, Pelechova 15,

Preserje
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kočar Boštjan, Radom-

lje, Cesta Radomeljske čete 45, vstop
18. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jerman Boris, izstop
6. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kočar Boštjan, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
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prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje.

Rg-44587

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17661 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KAMARO, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Trzin, Lobodova 2b,
Mengeš, sedež: Lobodova 2b, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/19184/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655285
Firma: KAMARO, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Lobodova 2b,
Trzin

Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanoviteljica: Dane Marjeta, Mengeš,

Trzin, Lobodova 2b, vstop 7. 4. 1992, vlo-
žek 1,584.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-44616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00431 z dne 7. 6. 1996 pri subjektu
vpisa HAMI, Podjetje za gradbeništvo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mivka
26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10723/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5517117
Firma: HAMI, Podjetje za gradbeništvo

in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Mivka 26
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Haramina Ivan in Hara-

mina Marinka, vložila po 132.500 SIT, ter
Plavčak Alenka, vložila 1,237.000 SIT, vsi
iz Ljubljane, Mivka 26, vstopili 17. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: Ha-
ramina Ivan, razrešen 17. 5. 1994 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Plavčak Alenka, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopni-
ca Haramina Marinka, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorice,
obe imenovani 17. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdekov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-

ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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 brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
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frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-44632

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01792 z dne 7. 6. 1996 pri subjektu
vpisa FISTIA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5935890
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 1
Ustanovitelji: Zajc Andrej, izstopil 4. 4.

1996; Dervišević Esad, Ljubljana, Abramo-
va 14, in Dervišević Safet, Zvezna Repub-
lika Jugoslavija, Dobruša Istok, Pečka Ba-
nja, vstopila 4. 4. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 4. 4. 1996; direk-
tor Dervišević Esad in zastopnik Derviše-
vić Safet, imenovana 4. 4. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5273
Popravilo ur, nakita; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;

7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-44673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01242 z dne 10. 5. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Mtaična št.: 5936438
Firma: RIZA, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh ce-
sarjev 104/V

Skrajšana firma: RIZA, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh ce-
sarjev 104/V

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blaca Rizah, Priština, Po-

dujevo, ul. Narodni front 50, vstop 11. 3.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Blaca Rizah in direktorica Brankovič
Ana, Ljubljana-Polje, Preglov trg 5, ki za-
stopa družbo brez omejitev, oba imenovana
11. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na

drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na dobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo.

Rg-44703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 94/19215 z dne 26. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa HIPOS, Proizvodno-storitve-
no podjetje, d.o.o., Kočevje, sedež: Ma-
hovnik 50, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/11474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5489423
Firma: HIPOS, Proizvodno-storitveno

podjetje, d.o.o., Mahovnik 50, Kočevje
Osnovni kapital. 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: 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 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-44710

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19231 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AIR – G, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Medvode, Zg. Pirniče
72a, sedež: Zg Pirniče 72a, 1215 Medvo-
de, pod vložno št. 1/19959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža in osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5698430
Firma: AIR – G, Trgovsko in proiz-

vodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AIR – G, d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica, Podpeška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šušteršič Avgust, Brezo-

vica, Podpeška 6, vstop 25. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
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pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 602 Drug
kopenski promet; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-44725

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00182 z dne 11. 7. 1996 pri subjektu
vpisa FORINVEST, zastopstva, d.o.o., Du-
najska 389, Ljubljana, sedež: Dunajska
389, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20668/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655145
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čučak Radmila, Ljublja-

na, Černetova 40, vložila 75.000 SIT, in
Čučak Slobodan, Uae, Emirates Flt. OPS,
Dubai, vložil 1,425.000 SIT – vstopila 30.
4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-44752

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02356 z dne 12. 6. 1996 pri subjektu
vpisa TIPOSANA Co., d.o.o. za trgovino,
izvoz in uvoz, sedež: Ig 314, 1292 Ig pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/25087/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in novo dejavnost s temile
podatki:

Matična št.: 5834414
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih

izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-44760

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05578 z dne 4. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MADING, d.o.o., Podjetje za pro-
jektiranje, inženiring, razvoj, marketing
in izdelavo strojne tehnološke opreme,
trgovino ter uvoz in..., Radomlje, Trata
16, sedež: Trata 16, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/08195/00 vpisalo sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5409209
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mavsar Andrej, vložil

1,343.500 SIT, in Mavsar Dragica, vložila
156.500 SIT, oba iz Radomelj, Trata 16,
vstopila 14. 8. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih 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, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-

čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilo, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-44771

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14806 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ECOIMPORT, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Partizanska 3, Ljubljana, se-
dež: Partizanska 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17130/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5591554
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Smail Dekaj, Ljubljana,

Partizanska 3, vstop 1. 7. 1992, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
deli, ostanki in odpadki; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug ko-
penski promet; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7482 Pakiranje.

Rg-44790

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05741 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu
vpisa G & EKS, d.o.o., podjetje za ener-
getiko, kemijo in storitve, Kisovec, Bo-
rovniško naselje 7, sedež: Borovniško na-
selje  7,  1412  Kisovec,  pod  vložno  št.
1/25221/00 vpisalo v sodni register tega



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 69 – 13. XI. 1997 Stran 5363

sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5834724
Ustanovitelja: Gostiša Gabrijela, Kiso-

vec, Rudarska c. 5, vstop 13. 1. 1994, vlo-
žek 1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gostiša Boris, izstop 27. 11. 1995.

Rg-44862

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02576 z dne 3. 7. 1996 pod št. vložka
1/28110/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950244
Firma: INTERNOVA DOM, proizvod-

no in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERNOVA DOM,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva

38/11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Zmagoslav, Novo

mesto, Drska 6, vstop 20. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Zmagoslav, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Novak Zmago,
Mengeš, Ulica bratov Kotar 18, imenovana
20. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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 debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 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 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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; 6273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in 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 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-
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šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-44963

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10369 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TIŠLER, Podjetje za izdelavo, mo-
ntažo, svetovanje in prodajo, d.o.o.,
Domžale, sedež: Erjavčeva 12, 1233 Dob,
pod vložno št. 1/18770/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5887054
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelj: Grošelj Janez, Dob pri

Domžalah, Erjavčeva 12, vstop 31. 3. 1992,
vložek 1,555.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-44969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10478 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MOBILIS, Prevozništvo in stori-
tve, d.o.o., Turje 17, Dol pri Hrastniku,
sedež: Turje 17, 1431 Dol pri Hrastniku,
pod vložno št. 1/19704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, firme in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5667801
Firma: MOBILIS, Podjetje za prevoz-

ništvo in storitve, d.o.o., Turje 17, Dol
pri Hrastniku

Osnovni kapital: 2,703.280 SIT
Ustanovitelji: Grešak Leopold, Grešak

Amalija, Grešak Vojka in Grešak Marko,
vsi iz Dola pri Hrastniku, Turje 17, vstopili
25. 9. 1992, vložili po 675.820 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-44986

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15208 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  ADK,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Brest 29a, Ig, sedež: Brest 29a, 1292 Ig
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/21991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, se-
deža, ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5737940
Firma: ADK, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Grčarevec 38, Logatec
Skrajšana firma: ADK, d.o.o., Logatec
Sedež: 1370 Logatec, Grčarevec 38
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Kutnar Andrej, Ljublja-

na, Udvančeva 7a, vstopil 23. 2. 1993, in
Kutnar Dragica, Logatec, Grčarevec 38,
vstopila 2. 9. 1994, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-44996

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15280 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MEDIAMARKET, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.,
sedež: Kajuhova 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05389/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5349834
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Anton, Ljubljana,

Kajuhova 15, vstop 12. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45007

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16469 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  SPIN  TENIS  CENTER,  Družba
kulturno-športnih, servisnih ter gostin-
skih uslug in trgovine, Domžale, d.o.o.,
sedež: Kopališka 5, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/05151/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in tipa zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5624606
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelja: Nadler Milan, Ljubljana,

Bratov Učakar 64, vložil 1,178.000 SIT, in
Babič Stane, Ljubljana, Bratov Babnik 20,
vložil 349.000 SIT – vstopila 18. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nad-
ler Milan, razrešen 19. 12. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 926 Športna dejavnost.

Rg-45009

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16487 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa TATJANA TRADE, podjetje za tr-
govinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Polanškova 34, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22179/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873487
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Mirtič Tatjana, Ljublja-

na, Polanškova 34, vstop 25. 2. 1993, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-45044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18410 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa COMDATA, podjetje za računal-
niški inženiring, d.o.o., Archinetova 13,
1110 Ljubljana-Moste, sedež: Archineto-
va 13, 1110 Ljubljana-Moste, pod vložno
št. 1/18233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5874211
Firma: TANGO CORPORATION, za-

stopstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova ulica 9

Skrajšana firma: TANGO CORPORA-
TION, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova ulica 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Likar Radovan, izstopil

27. 12. 1994; Tango Corporation, Grand
Turk, P 0 box, 107, Oceanic House, vložil
1,125.000 SIT, in Korbar Branko, Žalec,
Čopova ulica 8, vložil 375.000 SIT – vsto-
pila 22. 5. 1995, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Likar Radovan, razrešen 27. 12.
1994; direktor Šmid Stanko, Ljubljana, Go-
riška 71, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje.

Rg-45075

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05010 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PROSEKTA, d.o.o., trgovina, sto-
ritve, proizvodnja, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, sedež: Kunaverjeva 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25251/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5827752
Firma: PROSEKTA, d.o.o., trgovina,

storitve, proizvodnja, Majde Vrhovniko-
ve 24, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Majde Vrhov-
nikove 24.

Rg-45083

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05142 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MIMARO, Podjetje za založništvo,
grafično oblikovanje in trgovino, d.o.o.,
sedež: Hruševo 21, 1356 Dobrova, pod
vložno št. 1/22276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5776317
Firma: MIMARO, Podjetje za založ-

ništvo, grafično oblikovanje in trgovino,
d.o.o., Jakoba Aleševca 14, Kamnik

Sedež: 1240 K
amnik, Jakoba Aleševca 14.

Rg-45106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09609 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  AKTIVA  COSMETICS,  d.o.o.,
Mednarodna trgovina Ljubljana, sedež:
Brnčičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5721903
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 10,584.170,09 SIT
Ustanovitelji: Horvat Darko, izstopil

30. 4. 1994; Eržen Boštjan, Novo mesto,
Ragovska 6a, vstopil 1. 2. 1993, vložil
3,492.776,13 SIT, in AKTIVA GROUP,

Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156,
vstopilo 30. 4. 1994, vložilo 7,091.393,96
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hor-
vat Darko, Maribor, Pod gradiščem 1a, raz-
rešen 30. 4. 1994 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktor Eržen Boštjan,
imenovan 30. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-45135

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18907 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa NUŠA, Podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Polje,
Cesta XII/2a, sedež: Polje, Cesta XII/2a,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/17205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622891
Firma: NUŠA, podjetje za gostinstvo,

turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,890.000 SIT
Ustanoviteljica: Turk Viktorija, Ljublja-

na-Polje, Polje, Cesta XII/2a, vstop 23. 3.
1992, vložek 2,890.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1996: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje
mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 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 vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 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 pre-
je; 173 Plemenitenje tekstilij; 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1740 Proizvodnja
tekstilnih 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 dodatov, 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 fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja
in kartona; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
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
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
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metalurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalur-
gija; 285 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; splošna mehanična dela; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in ra-
čunalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 312 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne 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 televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 331 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 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; 361 Proizvodnja pohištva; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 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 instru-
mentov; 364 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 366 Druge predelovalne de-
javnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
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; 455 Dajanje
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 de-
li in dodatno opremo za motorna vozla;
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 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 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 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 brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z 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 iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo;
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 iz-
delki 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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
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vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 611 Pomorski promet; 6110 Po-
morski promet; 612 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 6120 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 622 Izredni zračni promet;
6220 Izredni zračni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 6321 Druge pomožne de-
javnosti 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 po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-

nih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami 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 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 721 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških 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 družba-
mi; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne 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; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
852 Veterinarstvo; 8520 Veterinarstvo; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofimov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
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-45140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19626 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ENERGETSKI SERVIS E.S., pod-
jetje za vzdrževanje energetskih naprav
in objektov, d.o.o., Ljubljana, Palmejeva
18, sedež: Palmejeva 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10527/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446864
Firma: ENERGETSKI SERVIS E.S.,

vzdrževanje energetskih naprav in ob-
jektov, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 104,565.000 SIT
Ustanovitelj: Planinc Miran, Ljubljana,

Rojčeva ul. 19, vstop 7. 1. 1991, vložek
104,565.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-103474

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01864 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BOBR, d.o.o., Anžurjeva
12a,  Ljubljana,  sedež:  Anžurjeva  12a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, sedeža,
deležev, dejavnosti, zastopnika, uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5345979
Firma: OPTIM, SETNIKAR FRANC

IN DRUGI, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana firma: OPTIM, SETNIKAR
FRANC IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ljubljana, Cesta na Bokalce 32
Ustanovitelja: Brinšek Brane, izstopil

15. 3. 1995; Brinšek Borut, izstopil 15. 3.
1995; Setnikar Franc, Ljubljana, Jakčeva
39, vstop 15. 3. 1995, vložek 1.600 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Setnikar Branko, Ljubljana, Kajuho-
va 24a, vstop 15. 3. 1995, vložek 400 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Setnikar Franc, imenovan 15. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Brinšek Brane, razrešen 15. 3. 1995;
zastopnik Brinšek Borut, razrešen 15. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996:
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno 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; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijača, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili;; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki, 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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 gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,d.n.;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-103477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00833 z dne 14. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27567/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, dejav-

nosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.:5901570
Firma:  INO  MARKT,  podjetje  za

marketing, trgovino, gostinstvo in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: INO MARKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Suljičić Hajrudin, Zagreb,

Hrvaška, M. Macanovića 2, vstop 30. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sulji-
čić Hajrudin, imenovan 30. 5. 1995; direk-
tor Weinegerl Slavko, Maribor, Splavarski
prehod 5a, imenovan 30. 5. 1995, predstav-
lja in zastopa podjetje z omejitvijo, da skle-
pa pravne posle ob sopodpisu prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl.
št. 1/9555/00.

Rg-103480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20043 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GODINA LES, proizvod-
no in trgovsko podjetje, Logatec, d.o.o.,
sedež: Tabor 19, Logatec, pod vložno št.
1/11465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5476968
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Godina Janez, Logatec,

Tabor 19, vstop 5. 2. 1991 vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 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; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-103482

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00989 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27649/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935822
Firma: RJ TRADE, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RJ TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Pohorskega

bataljona 20
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Račič Jože, Ljubljana, Uli-

ca Pohorskega bataljona 20, vstop 11. 3.
1996; vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Račič Jože, imenovan 11. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina,a
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-103484

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00124 z dne 15. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa KERN 90, zastopstvo, trgovina
in špedicija, d.o.o., Ljubljana, Pod hri-
bom 55, sedež: Pod hribom 55, Ljubljana,
pod vložno št 1/09506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437270
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 517 Druga trgovina na debelo; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,

skladiščenje; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem;

Rg-103486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14368 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GEBAR, d.o.o., podjetje za
transport, gostinstvo, trgovino, turizem
in poslovni inženiring, Trava 11 Draga,
sedež: Trava 11, Draga, pod vložno št.
1/10895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala ter ustanoviteljev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5472113
Osnovni kapital: 1,673.000 SIT
Ustanovitelj: Kenda Gojko, Draga, Tra-

va 11, vstop 8. 1. 1991, vložek 1,673.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žekš Dar-
ko, izstopil 16. 9. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žekš Darko, razrešen 16. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo;.505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo 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 drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 672 Pomožne dejavnosti v za-
varovalništvu in pokojninskih skladih; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-103488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11303 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ARTAKER KOPIRNI
SISTEMI, podjetje za zastopanje, no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Vojkova 57, Ljubljana, pod vložno št.
1/24821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5817412
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Ilijevski Andrej, Ljubljana, Chengduj-
ska c. 14, razrešen 31. 3. 1994 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo v pravnem
prometu s tretjimi z omejitvijo obveznosti
podpisa z direktorico Jelko Mayer; direktor
Plahuta Marko, razrešen 31. 3. 1994; direk-
torica Mayer Jelka, Ljubljana, Cankarjeva
7, imenovana 31. 3. 1994.

Rg-103490

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00906 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935695
Firma: MIBAvto, trgovina in storitve,

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

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Makucova 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Furjan Mladen, Ljubljana,

Makucova 29, vstop 23. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furjan Mladen, imenovan 23. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo, 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami ,tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji, 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah, 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki,barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-103494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05053 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/28497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5918952
Firma: MAVEC - PROFISANA & Co.,

trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAVEC - PROFISA-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Žaucerjeva 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Mavec Marija, Ig, Iška

200, vstop 12. 4. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Naff - Mavec Katarina, Radovljica,
Cankarjeva ulica 31, vstop 12. 4. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mavec Marija, imenovana 12. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko, 517 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki, 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-103495

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04969 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EJUP, podjetje za go-
stinstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska cesta 69, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20807/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5840651
Ustanovitelja: Nuriši Gadaf, Tetovo,

Republika Makedonija, Mala Rečica, vstop
5. 7. 1996, vložek 3,942.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Nuriši Jusuf, Tetovo,
Republika Makedonija, Mala Rečica, vstop
27. 9. 1996, vložek 3,942.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Nuriši Jusuf, imenovan 27. 9. 1996.

Rg-103499

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05436 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZVON, Trgovsko podjetje p.o.,
Ljubljana, sedež: Resljeva 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01359/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovni kapital, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5024820
Firma: ZVON, trgovsko podjetje d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Cirilimetodijsko društvo,

izstop 26. 9. 1996; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 26. 9.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 26. 9. 1996; vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 26. 9. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Križman Marija, Ig, Staje 7, vstop 26.
9.1996, vložek 470.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kavčič Helena, Brezovica,
Log pri Brezovici, Cesta v hrastje 21, vstop
26. 9 1996, vložek 440.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
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 iz-
delki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom,
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00464/00277-1996/IZ z dne 26. 9. 1996.

Rg-103501

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19143 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ROVITA, podjetje za tr-
govino na veliko in malo, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13523/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5544629
Firma: ROVITA, podjetje za trgovino

na veliko in malo, uvoz in izvoz, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tvornica duhana Rovinj,

Rovinj, Obala V. Nazora 1, vstop 24. 9.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov;5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo, 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki, 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103502

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17440 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa M & M MEDICO, posre-
dovanje, svetovanje in izobraževanje
d.o.o., Ljubljana, Tratnikova 38, sedež:
Tratnikova 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/19522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma: M & M MEDICO ŽUPANC &
CO, posredovanje, svetovanje in izobra-
ževanje d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  M  &  M  MEDICO
ŽUPANC & CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Županc Marija, izstopila
29. 8. 1994; Županc Marija Milena in Žu-
panc Gregor, oba Ljubljana, Tratnikova 38,
vstopila 29. 8. 1994, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.
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Rg-103503

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12661 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa COOKINOX, izdelava in
prodaja gostinske opreme, d.o.o., Gro-
suplje, Brinje 1/55, sedež: Brinje 1/55,
Grosuplje, pod vložno št. 1/14470/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5548411
Firma: COOKINOX, izdelava in pro-

daja gostinske opreme, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 71,461.000 SIT
Ustanoviteljica: Škrjanec Tatjana, Gro-

suplje, Brinje 1/44, vstop 9. 1. 1992, vložek
71,461.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103505

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06123 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa EURODOM, trgovska
družba, d.o.o., Šmartinska 152g, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5754500
Osnovni kapital: 129,877.564,40 SIT
Ustanovitelj: KOVINOTEHNA, med-

narodno trgovsko podjetje, d.d., izstop 15.
12. 1995; Butinghaus GmbH, Avstrija,
Graz, vstop 23. 10. 1992, vložek
129,877.564,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-103506

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02981 z dne 16. 12. 1996
pri subjektu vpisa NIPPON - SVALINA
IN PARTNER, d.n.o., storitve, založniš-
tvo in trgovina, sedež: Stegne 21, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
preoblikovanje iz d.n.o. v družbo z omeje-
no odgovornostjo in spremembo vrste za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5728606
Firma: NIPPON, storitve, založništvo

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIPPON, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelja: Zavodnik Metoda, Ko-

čevje, Ljubljanska c. 8, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o. 31. 5. 1995, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Svalina Neven, Zagreb, Hrvaška, Mi-
hovljanska 10a, izstopil iz d.n.o. in vstopil
v d.o.o. 31. 5. 1995, vložek 1,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svalina Neven, razrešen 31. 5. 1995
in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik di-
rektorja, razen za posle, ki ne spadajo v
okvir redne dejavnosti in njihova vrednost
ne presega 5.000 DEM je potrebno soglas-
je obeh družbenikov.

Rg-103512

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02723 z dne 30. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FALCO, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica
bratov Babnik 81, sedež: Ulica bratov
Babnik 81, Ljubljana,pod vložno št.
1/20705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbene pogodbe z dne 15. 4. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5718252
Osnovni kapital: 5,667.276,40 SIT
Ustanovitelja: Bašelj Perko Alenka in

Bašelj Ignac, oba Ljubljana, Glinškova
ploščad 3, vstopila 22. 12. 1992, vložila po
2,833.638,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103513

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04984 z dne 30. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GALLUS, podjetje za pro-
met blaga in storitev, marketing, raču-
nalniški inženiring in zastopanje d.o.o.,
Ljubljana, Gallusovo nabrežje 29, sedež:
Gallusovo nabrežje 29, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02486/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 24. 9. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5293677
Ustanovitelj: Boljkovac Slobodan-Ni-

kolaj, Ljubljana, Zoisova 8, vstop 30. 10.
1989, vložek 1,689.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bratuž Peter, izstopil 24. 9.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bratuž Peter, razrešen 24. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig, 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo, 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo, 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 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 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-103515

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12285 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VELESA, inženiring in tr-
govina, d.o.o., Grobeljska 6b, Mengeš,
sedež: Grobeljska 6b, Mengeš,  pod vlož-
no št. 1/23990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5829585
Firma: VELESA, inženiring in trgovi-

na d.o.o., Mengeš
Osnovni kapital: 1,785.609 SIT
Ustanovitelji: Seliškar Zdenka in Se-

liškar Andrej, vložek 714.243,60 SIT; Se-
liškar Tomaž, vložek 357.121,80 SIT, vsi
Mengeš, Grobelska 6b, vstopili 14. 6. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 2211 Izdajanje knjig; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-103516

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19345 z dne 27. 12. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  INSTALATERSTVO  CM,
podjetje za instaliranje vodovodnih, ogre-
valnih in solarnih sistemov in trgovino,
d.o.o., Laze 21, Borovnica, sedež: Laze 21,
Borovnica, pod vložno št. 1/09204/00 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.: 5432553
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Menart Ciril, Borovnica,

Laze 21, vstop 19. 10. 1990,vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 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; 454
Zaključna gradbena dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 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.

Rg-103522

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00683 z dne 8. 1. 1997 pod
št. vložka 1/18610/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5742935001
Firma: JUS-KO, poslovni consulting,

d.o.o., Ljubljana, Senožeti 73, Podružni-
ca Ljubljana, Proletarska 4

Skrajšana firma: JUS-KO, d.o.o., Po-
družnica Ljubljana, Proletarska 4

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Ustanovitelj: JUS-KO, d.o.o., Ljublja-

na,  Senožeti 73, vstop 6. 2. 1995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Nerat-Rupnik Jožeta, Dol pri
Ljubljani, Senožeti 73, imenovana 6. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-103525

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04892 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa NORRIS, poslovne stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, se-
dež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
spremembo družbene pogodbe z dne 23. 9.
1996 s temile podatki:

Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: Dolamič Boris in Dolamič

Marija, oba Ljubljana, Grobeljska pot 11,
vstopila 20. 9. 1995, vložila po 25,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-103529

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13271 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  SANDRA-D,  trgovina,
marketing, storitve, d.o.o., Vodice, Ska-
ručna 27, sedež: Skaručna 27, Vodice,
pod vložno št. 1/22640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5749212
Firma: SANDRA D, trgovina, marke-

ting, storitve, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: SANDRA D, d.o.o.,

Vodice

Osnovni kapital: 1,882.401 SIT
Ustanoviteljica: Černivec Aleksandra,

Vodice, Skaručna 27, vstop 23. 3. 1993,
vložek 1,882.401 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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, 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo,
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-103534

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05058 z dne 25. 11. 1996
pod št. vložka 1/28644/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča Celje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.:5626536
Firma: PIRRUS, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: PIRRUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zagorje, Farčnikova kolonija 18
Osnovni kapital: 1,858.000 SIT
Ustanovitelj: Mastnak Jože, izstopil

28. 4. 1994; Pikelj Silvo, Zagorje, Farčni-
kova kolonija 18, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,858.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mastnak Jože, razrešen 28. 4. 1994;
direktor Pikelj Silvo, imenovan 28. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
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drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini 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
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo;  5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na deblo 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 kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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 kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki, 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki, 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom , svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost 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
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 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 svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v  Celju pod vložno šte-

vilko 1-4257-00, z nazivom JOMAS - Za-
stopstvo, d.o.o., Polzela 141a, Polzela.

Rg-103538

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03161 z dne 13. 11. 1996
pri  subjektu  vpisa  BORA  VRTALNE
NAPRAVE, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in eksploatacijo BORA naprav,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Bičevje 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, ustanoviteljev, zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 16. 1. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5553261
Sedež: Ljubljana, Šentviška ulica 28
Ustanovitelja: Izumi Markovič in ostali,

d.n.o., izstopili 16. 1. 1996; Piko Pirnovar
in ostali, d.n.o., izstopili 16. 1. 1996; Spiks
Vidic in ostali, d.n.o., izstopili 16. 1. 1996;
Vidic Franci, Borovnica, Gradišnikova ul.
22, vstop 16. 1. 1996, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kosi Fri-
derika, Visoko, Ig, Visoko 37, vstop 16. 1.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Markovič Vladimir, razrešen 16. 1.
1996; direktor Vidic Franci, imenovan 16.
1.1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3l61 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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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; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo, 50403 Posredništvo pri trgo-
vini 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
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij, 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
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; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, 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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6412 Kurirske storitve, razen javnih

poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v 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 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; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-103549

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04921 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa C.E.T.A., družba za med-
narodno trgovino in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zoisova 8, Ljubljana,
pod vložno št.1/16049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 557869
Ustanoviteljica: Stepančič Mojca, Ljub-

ljana, Marinovševa 15, vstop 22. 11. 1991,
vložek 2,116.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stepančič Božidar, izstopil 19. 6. 1996.

Rg-103550

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05131 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  SLOVENIJALES  TEL,
družba za telekomunikacije in sisteme
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska c. 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13566/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo prokurista s temile podatki.

Matična št.: 5526639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kobal Djordja, razrešen 30. 9. 1996;
prokurist Rodman Tomaž, Ljubljana, Me-
nardova 59, imenovan 1. 10. 1996.

Rg-103551

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/004917 z dne 4. 12. 1996 pri

subjektu vpisa CENTRALA, d.o.o., pod-
jetje za projektivo, inženiring, uvoz-iz-
voz, zastopstvo firm, Ljubljana, Mirje 4,
sedež: Mirje 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/04422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5605326
Firma: CENTRALA, podjetje za pro-

jektivo, inženiring, uvoz-izvoz, za-
stopstvo d.o.o.

Skrajšana firma: CENTRALA d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Gradaška 8
Osnovni kapital: 2,200.000SIT
Ustanovitelj: Cafnik Samo,Maribor, Be-

zenškova 52, vstop 7. 3. 1990, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
4521 Splošna gradbena dela; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 511 Posredništvo, 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 921 Filmska in videodejavnost.

Rg-103554

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04640 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa PAGO-S, trgovina z brezalko-
holnimi pijačami, d.o.o., sedež: Slovenska
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/26491/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5903181
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-103555

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04865 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa DIVIDA, upravljanje in-
vesticijskih skladov, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5841666
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT.

Rg-103556

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03697 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BVS, družba za opravlja-
nje zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Koperska 94, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5768381
Ustanovitelja: Železen Bojan, Ljublja-

na, Posavskega 24, vstop 2. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Erbežnik Silvester, Horjul, Zaklanec 29,
vstop 2. 3. 1993, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Stubičar Valent,
izstopil 16. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo,
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, 5170 Druga trgovina
na debelo, 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij,
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje grad-
benih 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-103560

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05081 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa CA - SKB Leasing, d.o.o.,
sedež: Slovenska 54, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, zastopni-
kov in pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5808596
Firma:  Creditanstalt  -  SKB  leasing

d.o.o.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Otorepec Mitja, Ljubljana, Praža-
kova ul., razrešen 24. 6. 1993 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo neomejeno
s tem, da le na podlagi predhodnega soglas-
ja skupščine sklepa navedene posle: nakup
ali prodaja ali zaprtje podjetij in obratov;
nakup, prodaja in obremenitev nepremič-
nin; ustanovitev in zapiranje podružnic; in-
vesticije, ki posamezno in v celoti v enem
poslovnem letu presegajo stroške nabave,
ki jih vsakokrat določi skupščina družbeni-
kov; najemanje dolgoročnih posojil, poso-
jil in kreditov z izjemo refinanciranja v ok-
viru rednega poslovanja, kolikor ta dolgo-
ročna posojila in krediti v posameznih pri-
merih skupno v enem poslovnem letu ne
presegajo določen znesek, ki ga predpiše
skupščina družbenikov; zastopnik Pettinger
Christian, Dunaj, Kreindlgasse 26/5, ime-
novan 19. 9. 1996, kot namestnik direktorja
zastopa družbo v enakem obsegu in enaki-
mi omejitvami kot direktor družbe; Košir
Borut, Domžale, Partizanska 7, imenovan
19. 9. 1996, kot namestnik direktorja zasto-
pa družbo v enakem obsegu in enakimi
omejitvami kot direktor družbe.

Rg-103561

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/09040 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VRHOVNIK, podjetje za
finance, zastopanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Runkova 2, sedež: Runkova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14265/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala, zastopnika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5541115
Firma: FIZATO, finance, zastopanje

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FIZATO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,649.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovnik Sonja, izstopila

25. 5. 1994; Vrhovnik Srečko, Ljubljana,
Runkova 2, vstop 9. 12. 1991, vložek
1,649.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Vrhovnik Sonja, razrešena 25. 5.
1994.

Rg-103562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05693 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Parkirišča, Javno podjet-
je, d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, se-
dež: Vodnikov trg 5, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16002/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5226589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Guzelj Pavel, dipl. oec. ing., razre-
šen 1. 11. 1996 kot v.d. direktorja; direktor
Jerina Janez, Ljubljana, Karunova 16, ime-
novan 18. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, kot glavni direktor.

Rg-103568

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00264 z dne 13. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SRČEK, podjetje za proizvod-
njo pekarskih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Lukovica 36, Lukovica, sedež: Lukovica
36, Lukovica, pod vložno št. 1/14514/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo vrste
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5551013
Firma: SRČEK, podjetje za proizvod-

njo pekarskih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Lukovica 24b, Lukovica

Sedež: Lukovica, Lukovica 24b
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelja: Čemažar Srečko, Luko-

vica, Lukovica 24b, vstop 18. 12. 1991,
vložek 288.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čemažar Darja, Lukovica, Lukovica
24b, vstop 6. 12. 1992, vložek 1,374.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Čemažar Srečko, razrešen 27. 12.
1994 kot pomočnik direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Čemažar Darja, razrešena
27. 12. 1994 in imenovana za zastopnico,
ki zastopa družbo kot pomočnica direktorja
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7482
Pakiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-103569

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04384 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SINET, podjetje za stori-
tve in proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8,
Hrastnik, sedež: Grajska pot 8, Hrast-
nik, pod vložno št. 1/23188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5763169
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Sihur Ernest, razrešen 12. 7. 1996;
predsednik uprave Grohar Miran, Hrastnik,
Novi log 7b, imenovan 12. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103570

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04912 z dne 11. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR- GOLOVEC, tr-
govinsko podjetje, d.d., sedež: Preglov trg
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/02777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5008581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skrt Andrej, razrešen 1. 1. 1996; di-
rektorica Germ-Metlika Enrika, Ljubljana,
Žaucerjeva ulica 16, imenovana 1. 1. 1996,
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta
za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v
tujini; investicije, prodajo ali nakup osnov-
nih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo
zneske, določene v vsakokratnem veljav-
nem gospodarskem načrtu koncerna; nakup
ali prodajo patentov. blagovnih znamk, na-
jetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti
posli niso predvideni v letnem planu druž-
be ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe;
nakup delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo;
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Rg-103571

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07069 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ANGFRA, podjetje za izobraževanje
tujih jezikov, prevajanje in trgovino,
d.o.o., Suhadole, sedež: Suhadole 48a, Ko-
menda, pod vložno št. 1/08566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, firme, ustanoviteljev, de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5430054
Firma: AVANT-COMMERCE, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVANT-COMMER-

CE d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Merljak Jožica Marija,

Komenda, Suhadole 48a, vstop 17. 9. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mlakar-Toman Irena, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 132, vstop 10. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mlakar-Toman Irena, imenovana
10. 5. 1994, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev

Rg-103584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01260 z dne 14. 11. 1996 pri
subjektu vpisa INTERISTCOMM, grad-
beno in trgovsko podjetje, export-im-
port, d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana,
sedež:  Prušnikova  95,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/25499/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5855721

Ustanovitelj: Sancakli Cemail, izstopil
14. 3. 1996; Mayraktar Hayrettin, Istanbul,
Turčija, Huner 27, Bayrampasa, vstop 14.
3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čehić Esnaf, Trbovlje, Kolodvorska 9,
imenovan 14. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Bayraktar Hayrettin,
imenovan 14. 3. 1996; direktor Sancakli
Cemail, razrešen 14. 3. 1996.

Rg-103585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00269 z dne 13. 11. 1996
pri  subjektu  vpisa  INTERISTCOMM,
gradbeno in trgovsko podjetje, export-
import, d.o.o., Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/25499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5855721
Firma: INTERISTCOMM, gradbeno

in trgovsko podjetje, export-imporot,
d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana

Skrajšana firma: INTERISTCOMM,
export-import, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Prušnikova 95
Ustanovitelj: Sijarič Esad, izstopil 12.

1. 1996; Sancakli Cemail, Istanbul, Turči-
ja, Mah. Latife Sk. 22, vstop 8. 9. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sijarič Esad, razrešen 12. 1. 1996;
prokurist Čekič Nadžija, Ljubljana-Črnuče,
Cesta v Pečale 50, razrešen 12. 1. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo s
sledečimi omejitvami pooblastil: brez pi-
snega soglasja ustanovitelja ne sme razpo-
lagati z nepremičninami, niti jih dajati v
najem; brez pisnega soglasja ustanovitelja
ne sme sklepati pravnih poslov, katerih
vrednost presega 20.000 DEM; brez pisne-
ga soglasja ustanovitelja ne sme imenovati
delavcev s posebnimi pooblastili oziroma
zastopnikov (prokurist).

Rg-103586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06010 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa INTERISTCOMM, grad-
beno in trgovsko podjetje, export-im-
port, d.o.o.,Ljubljana, Ulica Malči Beli-
čeve 27, sedež: Ulica Malči Beličeve 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5855721
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sancakli Cemail, Istanbul, Turčija,
Latife Sk. 22, imenovan 20. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-103603

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00885 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GS Stickerei, podjetje za
proizvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o.,
Litija, Ljubljanska c. 8, sedež: Ljubljan-
ska c. 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/21738/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, sedeža in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.:5725895
Firma: GS Stickerei, podjetje za pro-

izvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o.
Sedež: Gabrovka, Gabrovka 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strašek Martin, razrešen 21. 2.
1996; prokurist Anžlovar Drago, Gabrov-
ka, Gabrovka 1, razrešen 21. 2. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-103604

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03878 z ne 15. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa GS Stickerei, podjetje za pro-
izvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o., Li-
tija, Ljubljanska c. 8, sedež: Ljubljanska
c. 8, Litija, pod vložno št. 1/21738/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarski družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5725895
Ustanovitelj: Stumpp Siegfried, izstopil

14. 9. 1994; Anžlovar Drago, Gabrovka,
Gabrovka 1, vstop 30. 6. 1995, vložek
1,525.666 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Weiss Renata, razrešena 20. 1. 1995;
prokurist Stumpp Siegfried, razrešen 20. 1.
1995; direktor Strašek Martin, Litija, Prvo-
majska ulica 2, imenovan 30. 6. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Anž-
lovar Drago, imenovan 20. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-103708

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/004382 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AVTONABAVA, trgovsko
podjetje z reprodukcijskim materialom
in opremo, p.o., Ljubljana,Zvezna 2a, se-
dež: Zvezna 2a, Ljubljana, pod vložno št.
1/01517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, uskladitev dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.:5003687
Firma: AVTONABAVA, trgovina, za-

stopanje in storitve, d.d.
Skrajšana firma: AVTONABAVA d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 243,015.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 5. 6. 1996, vložek 140,130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
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sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 5. 6. 1996, vložek 24,302.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vložek 24,302.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdeli-
tve, vstopili 5. 6. 1996, vložili 29,780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa vstopili 5. 6. 1996,
vložili 24,501.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Bolkovič Ed-
mond; Grbec Milan, Trtnik Peter, Mišvel
Alenka, Krašek Edvard in Vezešek Marija,
vstopili 5.6.1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 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 popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki 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 opre-
mo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-

gimi kemičnimi sredstvi; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje, 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, 7230 Obdelava podatkov,
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00730/00223-1996/TP z
dne 21. 8. 1996.

Rg-103710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05605 z dne 14. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa MARKETING 013 - ZTP,
d.o.o., založništvo, trgovina, propaganda,
Studenec 2a, Grad Fužine, Ljubljana-Po-
lje, sedež: Studenec 2a, Grad Fužine,
Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/03377/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe z dne
5. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5306965
Firma:  MARKETING  013  -  ZTP,

d.o.o., založništvo, trgovina, propaganda
Skrajšana firma: MARKETING 013 -

ZTP d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Benda Marko, razrešen 5. 12. 1996;
direktor Rojko Matjaž, Ljubljana, Jakčeva
ulica 17, imenovan 5. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami, 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost, 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-103712

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05632 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PROXY BPD, borzno po-
sredniška družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05669/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev, spremembo zastopnika in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5873380
Ustanovitelji: Borštnar Alenka, Ljublja-

na, Kidričeva cesta 75, vstop 29. 11. 1994,
vložek 2,427.040 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; PROXY, poslovni sistem, d.d.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, vstop 22. 10.
1996 vložek 14,865.620 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; CHORUM, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, vstop 22. 10. 1996; vložek
6,522.670 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
CEBFIN, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 18,
vstop 22. 10. 1996, vložek 6,522.670 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borštnar Go-
razd, izstop 22. 10. 1996; Topolovšek
Aleksander, izstop 22. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borštnar Jože, razrešen 22. 10. 1996;
direktor Žiberna Leon, Ljubljana, Kvedro-
va cesta 2, imenovan 22. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05686 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5970792
Firma: FINTRON, d.o.o., trgovina in

storitve
Skrajšana firma: FINTRON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 6
Osnovni kapital: 1,516.787 SIT
Ustanovitelj: Dolenc Anton, Laško, Ce-

sta v Debro 43, vstop 8. 12. 1996, vložek
1,516.787 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za  motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 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;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov, 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup(leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov, 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-103714

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05698 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MDS Projekt, podjetje za
svetovanje, posredovanje, trženje in pro-
izvodnjo d.o.o.,Medvode, sedež: Spodnje
Pirniče 20h, Medvode, pod vložno št.
1/17353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5632072
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Dušan, izstopil 6.

11. 1996; Novak Sašo, izstopil 6. 11. 1996;
Novak Milena, Medvode, Sp. Pirniče 20h,
vstop 5. 3. 1992, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kočnik Marjeta,
Radovljica, Vrbnje 44, vstop 6. 11. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Dušan, razrešen 6. 11. 1996;
direktorica Novak Milena, imenovana 6.
11. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Končnik Marjeta, imenovana 6.
11. 1996, kot izvršna direktorica zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996:
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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z 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
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-103715

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05701 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28804/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985595
Firma: FRIGOSTROJ, d.o.o., servis in

trgovina, Škofljica, Primičeva 46
Skrajšana firma: FRIGOSTROJ, d.o.o.,

Škofljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Primičeva 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čukić Vujica, Škofljica,

Primičeva 46, vstop 11. 10. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidaković Željsko, Split, Vrzov Dolac 16,
vstop 11. 10. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čukić Vujica, imenovan 11. 10. 1996;
predsednik uprave Vidaković Željko, ime-
novan 11. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997:
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-

mi kolesi, deli in opremo, 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo, 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-103718

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04938 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRANSPORT, eko-
nomske in organizacijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tivolska 50, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5305527
Ustanovitelj: INTERTRANS, Ljubljana,

izstop 23. 9. 1996; STORITVE TIR, d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska 50, vstop 23. 9. 1996,
vložek 1,000.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-103719

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06075 z dne 17. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28816/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986257
Firma: DATA BIT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DATA BIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Soška ulica 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Anžur Aleš, Ljubljana,

Soška ulica 29, vstop 14. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžur Aleš, imenovan 14. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
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; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo, 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalj; 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 izdel-
kov,5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, 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
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, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki, 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu, 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu, 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in 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 vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov, 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge 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; 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; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-103720

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06143 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5991994
Firma: MS ARMATURE SREĆKOVIĆ

& CO, proizvodnja manometrov, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MS  ARMATURE

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

odgovornostjo
Sedež: Radomlje, Kamniška 26, Zgor-

nje Jarše
Ustanovitelja: Srećković Milorad in De-

mel-Jerovec Marina, oba Radomlje, Kam-
niška cesta 26, Zg. Jarše, vstopila 25. 11.
1996; odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Srećković Milorad, imenovan 25. 11.
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1996; prokuristka Demel-Jerovec Marina,
imenovana 25. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje.

Rg-103721

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06171 z dne 24. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996279
Firma: MARTON TRGOVINA, pod-

jetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: MARTON TRGOVI-

NA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tinta Janez, Nova Gori-

ca, Kromberk, Iztokova ulica 50, vstop 9.
7. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peršolja Ljubo, Kojsko,
Šmartno 3, vstop 9. 7. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perko Stanislav, Mengeš, Trzin, Ploščad dr.
Tineta zajca 3, vstop 9. 7. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Tinta Janez, imenovan 28. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen v pri-
meru sklepanja poslov v zvezi z nakupom
in prodajo nepremičnin in osnovnih sred-
stev, če je vrednost posla nad 6,000.000
SIT, ko je za veljavnost posla potrebno
predhodno soglasje  skupščine družbe; di-
rektor Peršolja Ljubo, imenovan 28. 7.
1996 zastopa družbo brez omejitev, razen v
primeru sklepanja poslov v zvezi z naku-
pom in prodajo nepremičnin in osnovnih
sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje  skupščine
družbe; direktor Perko Stanislav, imenovan
28. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev,
razen v primeru sklepanja poslov v zvezi z
nakupom in prodajo nepremičnin in osnov-
nih sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje  skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 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; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov, 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-103722

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06214 z dne 29. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28857/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996333
Firma:  BM  TRADE,  KRISTAN  IN

DRUGI, podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino, d.n.o.

Skrajšana  firma:  BM  TRADE,  KRI-
STAN IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Fabianijeva 33
Ustanovitelja: Kristna Boštjan, Ljublja-

na, Fabianijeva 33, vstop 2. 12. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Likar Marta, Most na Soči, Kozmeri-
ce 6, vstop 2. 12. 1996, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Boštjan, imenovan 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo, 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev, 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev, 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 6533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
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Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 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.; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov, 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103723

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06219 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PRESIDENT, podjetje za
finančno posredništvo, gospodarsko sve-
tovanje, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Masarykova 17, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča  spremembo družbene pogod-
be z dne  25. 11. 1996, spremembo dejav-
nosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5834449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štel-

cer Mitja, razrešen 25. 11. 1996; direktor
Pergovnik Miroslav, Ljubljana, Celovška
cesta 263, imenovan 25. 11. 1996, zastopa
in predstavlja družbo posamično z omeji-
tvijo, da lahko sklepa pravne posle nad
vrednostjo 20.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije le s soglasjem ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227

Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo, 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-103724

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07149 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa F.I.I.N., gradbeni inžini-
ring, d.o.o., sedež: Trubarjeva 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5719526
Ustanovitelj: Čad Tomaž, Ljubljana,

Hacquetova ulica 4, vstop 24. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žabkar Boštjan, izstopil 24. 12.
1996.

Rg-103726

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00172 z dne 28. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28855/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123785
Firma: COTACACHI IN DRUGI, tr-

govinska družba d.n.o., Ljubljana, Ale-
ševčeva 44a

Skrajšana  firma:  COTACACHI  IN
DRUGI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Aleševčeva 44a
Ustanovitelja: Cotacachi Luis Humber-

to in Cotacachi Luis Alberto, oba Ekvador,
Calle Sucre 9 Rocafuerte S.N., vstopila 8.
1. 1997, vložila po 10.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Cotacachi Luis Humberto, imenovan
8. 1. 1997, zastopa družbo neomejeno;
družbenik Cotacachi Luis Alberto, imeno-
van 8. 1. 1997, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij,
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-

zen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo, 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00259 z dne 30. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28864/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1121146
Firma: BS & DS, trgovina na drobno

in debelo, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: BS & DS d.o.o., Vrh-

nika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, V zatišju 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smrtnik Borislav in

Smrtnik Darija, oba Vrhnika, V zatišju 4,
vstopila 13. 1. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrtnik Borislav, imenovan 13. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
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opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za  motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-103729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00276 z dne 29. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5967503
Firma:  POHIŠTVO  ISKRA,  prozvod-

nja, trgovina in inženiring d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: POHIŠTVO ISKRA

d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Medvode, Barletova 3
Osnovni kapital: 1,631.550 SIT
Ustanovitelja: Iskra Janez in Iskra Tere-

zija, oba Medvode, Zbilje 6b, vstopila 8. 1.
1997, vložila po 815.775 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Iskra Janez, imenovan 8. 1. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnica Iskra
Terezija, imenovana 8. 1. 1997, kot namest-
nica direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-103732

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01712 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa BELLLAP, marketing,
d.o.o., Mengeš, sedež: Drnovo 3, Mengeš,
pod vložno št. 1/10954/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, odgovornosti in deležev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5460930
Firma:  LAP  AR  &  Co.,  storitve  in

marketing, d.n.o., Domžale
Skrajšana firma: LAP AR & Co., d.n.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Domžale, Aškerčeva 24
Ustanovitelja: Bele Frido, izstopil 30. 3.

1995; Lap Andrej, Domžale, Aškerčeva 24,
izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 30. 3.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Lap Rok,
Domžale, Aškerčeva 24, vstop 30. 3. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni z zastopanje: zastop-
nik Bele Frido, razrešen 30. 3. 1995 kot
komercialni direktor; direktor Lap Andrej,
razrešen 20. 3. 1995 in dne 30. 3. 1995
imenovan za pomočnika direktorja, ki lah-
ko sklepa pogodbe o prodaji in nakupu ne-
premičnin in druge pogodbe v vrednosti
nad 10.000 DEM,samo v soglasju z drugim
družbenikom; direktor Lap Rok, imenovan
30. 3. 1995, lahko sklepa pogodbe o prodaji
in nakupu nepremičnin in druge pogodbe v
vrednosti nad 10.000 DEM samo v soglasju
z drugim družbenikom.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1.
1997:2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 361 Proizvodnja pohištva; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžersvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01431 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CPG, podjetje za razvoj,
inženiring in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Bogišičeva 8, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev zastopnikov ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504864
Ustanovitelji: VIDEM, celuloza, papir in

papirni izdelki Krško, d.o.o., izstop 10. 5.
1995; Industrijski biro, Ljubljana, Dunajska
106, vstop 6. 5. 1991, vložek 526.666,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Inštitut za
celulozo in papir, Ljubljana, Bogišičeva 8,
vstop 15. 4. 1991, vložek 526.666,66 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bah Vinko, razrešen 15. 2. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Šetinc Milan,
Brežice, Pešpot 38, imenovan 15. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Hočevar Janez, Ljubljana, Gorjančeva uli-
ca 5, imenovan 15. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997: 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-103745

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03571 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM SA-
TURNUS, trgovina in storitve, d.d.,
Ljubljana,  sedež:  Letališka  cesta  17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spremem-
bo firme, deležev, osnovnega kapitala, ti-
pa in datuma zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5035902
Firma: POSLOVNI SISTEM SATUR-

NUS, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POSLOVNI SISTEM

SATURNUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 4,250.000 SIT
Ustanovitelji: SATURNUS AVTO-

OPREMA, d.d., Ljubljana, Letališka 17,
vstop 11. 12. 1991, vložek 1,700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SATURNUS
EMBALAŽA, d.d., Ljubljana, Ob železnici
16, vstop 11. 12. 1991, vložek 1,700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SA-
TURNUS ORODJARNA IN STROJE-
GRADNJA, d.d., Ljubljana, Ob železnici
16, vstop 11. 12. 1991, vložek 850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hvastija Henrik, Ljubljana, Ulica
Bratov Tuma 12, razrešen 10. 7. 1996 kot
v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalna; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 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; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-103749

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04276 z dne 28. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa MOJA DELANICA, borzno
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posredniška hiša, d.d., sedež; Tržaška 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5926629
Osnovni kapital: 68,576.000 SIT.

Rg-103750

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04994 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa OBLES, podjetje za pro-
izvodnjo obdelovalnih lesnih strojev,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
393, Ljubljana, pod vložno št. 1/02815/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in deležev, os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5300550
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skrbinšek Edvard, Ljub-

ljana, Vrhovčeva 4, vstop 7. 11. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korošec Alojzij, izstopil 3. 7. 1995;
Dobrovoljc Jože, izstopil 3. 7. 1995; Kenk
Srečko, izstopil 11. 5. 1994; Leben Janko,
izstopil 11. 5. 1994; Muhič Vinko, izstopil
3. 7. 1995; Trček Jože, izstopil 3. 7. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Alojzij, razrešen 3. 7. 1995;
direktor Skrbinšek Edvard, imenovan 3. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103751

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05178 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28824/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5967066
Firma: KOCIJANČIČ & SUHAČ, in-

formacijske rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOCIJANČIČ & SU-

HAČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Teslova ulica 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocijančič Miran, Kam-

nik, Ulica Vilka Rožiča 14, vstop 19. 9.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Suhač Matevž, Cerklje na Go-
renjskem, Spodnji Brnik 93, vstop 19. 9.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocijančič Miran, imenovan 19. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Suhač Matevž, imenovan 19. 9. 1996
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na

debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega  mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami, 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-103755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05677 z dne 28. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa  GAT-DESIGN, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino, živilskih in
neživilskih proizvodov, storitve…, Kam-
nik, Cankarjeva 3, sedež: Cankarjeva 3,
Kamnik, pod vložno št. 1/19538/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5654114
Ustanovitelj: Nemanič Slavka, izstopila

19. 10. 1996; Pavšič Milica, izstopila 19.
10. 1996; Majhenič Janez, Domžale, Do-
brovolje št. 14, vstop 5. 10. 1995, vložek
2,099.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05734 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  AS  DOMŽALE  -  BUS,
proizvodnja in remont avtobusov, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 1, Domžale,
pod vložno št. 1/20686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5704065
Ustanovitelja: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vstop 15. 12. 1995, vložek
16,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; TRIGLAV, pooblaščena investicijska
družba za Ljubljano in Zasavje, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 10, vstop 20. 9. 1996,
vložek 11,750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-103758

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05781 z dne 28. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa CONSTANTIA, d.o.o., revizij-
ska družba, sedež: Vilharjeva 27, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20301/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.:5673674
Ustanovitelji: Nose Barbara, Ljubljana,

Ul. 9. junija 17, vstop 15. 11. 1992, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martinovič Dragan, Ljubljana, Črtomirova
ulica 16, vstop 1. 1. 1995, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; CON-
STANTIA, revizijska družba d.o.o., Ljub-
ljana, Vilharjeva 27, vstop 11. 12. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103764

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06245 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POLIS-CHEM, uvoz, iz-
voz, posredovanje, zastopanje, svetova-
nje, trgovina na debelo, finančne usluge,
d.o.o., Vavpotičeva 19, Kamnik, sedež:
Vavpotičeva 19, Kamnik, pod vložno št.
1/21757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732735
Firma: POLIS-CHEM, uvoz-izvoz, po-

sredovanje, zastopanje, svetovanje, trgo-
vina na debelo, finančne usluge, d.o.o.,
Kamnik

Sedež: Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ponikvar Vekoslav,

Kamnik, Vavpotičeva 19, vstop 24. 2.
1993, vložek 2,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ponikvar Silvestra, Kamnik,
Vavpotičeva 19, vstop 25. 11. 1996, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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
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materialom in sanitarno opremo, 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami, 6024 Cestni tovorni promet,
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-103766

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06247 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POLIS, posredovanje, za-
stopanje, svetovanje, marketing, d.o.o.,
Vavpotičeva 19, Kamnik, sedež: Vavpoti-
čeva 19, Kamnik, pod vložno št.
1/02675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5327962
Firma: POLIS, posredovanje, zastopa-

nje, svetovanje, marketing, d.o.o., Kam-
nik

Sedež: Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ponikvar Nataša, poroče-

na Cerar, izstopila 25. 11. 1996; Ponikvar
Vekoslav, izstopil 25. 11. 1996; Lipovšek
Rastko, Ljubljana, Cesta na Loko 39, vstop
4. 10. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Korošec Lipovšek
Petronila, Domžale, Vodnikova 12, Dob,
vstop 4. 10. 1989, vložek 1,500.000 sIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
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 drugi-

mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.

Rg-103770

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06292 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KRA KRA, gostinstvo, tr-
govina, turizem, d.o.o., Ljubljana, Gos-
posvetska  2,  sedež:  Gosposvetska  2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20449/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev ter zastopnikov, spre-
membo družbene pogodbe z dne 26. 9.
1996, spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5686792
Ustanovitelja: Simrajh Peter ml., izsto-

pil 26. 9. 1996; Radovan Lojze, izstopil 26.
9. 1996; Šepetavc Roman in Šepetavc Mar-
jeta, oba Medvode, Škofjeloška c. 12, vsto-
pila 26. 9. 1996, vložila po 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simrajh Peter ml., razrešen 26. 9.
1996; zastopnik Radovan Lojze, razrešen
26. 9. 1996; direktor Šepetavc Roman, ime-
novan 26. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov, 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 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; 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, 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; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespeciaiziranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov, 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij, 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v 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
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-103772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06357 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AVALEAS, družba za lea-
sing, financiranje in trgovino, d.o.o., se-
dež: Trdinova 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, zastopnikov in akta o ustanovitvi z
dne 26. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5935539
Osnovni kapital: 60,000.000 SIT
Ustanovitelj: AVABANK AG, Dunaj,

Operngasse 2, vstop 16. 2. 1996, vložek
60,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Pegan Aleš, razrešen 26. 11. 1996;
prokuristka Dolinar Janka, razrešena 26.
11. 1996; prokuristka Gričnik Alma, Kam-
nica, Kamnica 40, imenovana 26. 11. 1996;
prokuristka Koderman Šerbel Regina,
Kamnik, Župančičeva ulica 2, imenovana
26. 11. 1996.

Rg-103775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06513 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  GOZDNO  GOSPODAR-
STVO KOČEVJE n.sol.o., sedež: Rožna
ulica  39,  Kočevje,   pod  vložno  št.
1/00293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje iz
n.sol.o. v d.d., spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5129591
Firma: GOZDARSTVO GRČA, gozd-

na proizvodnja, razrez lesa in trgovina,
d.d.

Skrajšana  firma:  GOZDARSTVO
GRČA, d.d., Kočevje

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 592,200.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
15. 10. 1996, vložek 118,440.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana,Mala ulica 5,
vstop 15. 10. 1996, vložek 59,220.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja,  Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 15. 10. 1996, vložek 59,220.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 15. 10. 1996, vlo-
žili 236,880.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 15. 10. 1996, vložili 118,440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Južnič Branko, Vas, Colnarji 6, ime-
novan 15. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vilhar Črtomir,
Zore Jože in Debeljak Stojan, vstopili 15.
10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske
storitve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 28520 Splošna mehanična dela;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
60240 Cestni tovorni promet, 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 64200 Tele-
komunikacije; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi,
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Lastninsko preoblikovanje iz n.sol.o. v
d.d. na podlagi soglasja Agencije Republi-
ke Slovenije za prestrukturiranje in privati-
zacijo št. LP 00927/02031-1996/MB z dne
6. 12. 1996.

Rg-103777

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06702 z dne 20. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5997011
Firma: FALEONE, družba za trgovi-

no in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 106

Skrajšana firma: FALEONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fabiani Aleksandra,

Škofja Loka, Poljanska 58, vstop 11. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fabiani Aleksandra, imenovana
11.12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki, 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 5261 Trgovina na drobno
po pošti, 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-103779

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06721 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa FESTO, avtomatizacijska
tehnika d.o.o., Ljubljana, sedež: Blatnica
8, IC Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/19118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5631459
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Škof Milica, Ljubljana, Novo Po-
lje, Cesta VII/28, imenovana 30. 10. 1996.

Rg-103780

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06746 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  INTERIERING,  inženi-
ring, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Mala vas 6, sedež: Mala vas 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5570760
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Dimitrijevič Tomislav, Ljubljana,
Mala vas 6, imenovan 17. 12. 1996.

Rg-103786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00261 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa NOVEAT, družba za fi-
nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/28377/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 13. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5959411
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-103787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00005 z dne 28.1. 1997 pri
subjektu vpisa GLAVAN, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Nova vas, sedež:
Runarsko 10a, Nova vas, pod vložno št.
1/20878/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5708877
Osnovni kapital: 1,931.949,50 SIT
Ustanovitelj: Glavan Martin, Nova vas,

Runarsko 10a, vstop 5. 1. 1993, vložek
1,931.949,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103788

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00348 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa FISIC, prvo mednarodno
slovensko investicijsko svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kardeljeva 8, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, naslova, ustanovitelja in firme
ustanovitelja, osnovnega kapitala, zastop-
nikov ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5540330
Firma: B A INVESTMENT, finančno

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: B A INVESTMENT,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cankarjevo na-

brežje 3
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelj: ARAH CONSULTING,

gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
izstop 15. 1. 1997; INVESTMENTBANK
AUSTRIA AG, Dunaj, Niebelungengasse
15, vstop 9. 12. 1991, vložek 120,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Samardžija Marino, Ljubljana, Ob žici 7,
imenovan 15. 1. 1997, zastopa družbo sku-
paj s še enim direktorjem ali prokuristom;
direktor Bobvos Gyorgy, dr., imenovan 15.
1. 1997, zastopa družbo skupaj s še enim
direktorjem; direktorica Petročnik Tanja,
Ljubljana, Prvomajska ulica 1, imenovana
15. 1. 1997, zastopa družbo s še enim direk-
torjem ali prokuristom; direktor Voit Han-
nes, Neudorfl, Augasse 9, razrešen 15. 1.
1997; direktor Arah Janko, razrešen 15. 1.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami, 7420 Projektiranje in tehnično
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svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7511 Dejavnost uprave; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-103789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03578 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KRONA SENIOR, poob-
laščena investicijska družba d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 116, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26074/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in predložitev zapisnika
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5893666
Član nadzornega sveta: Hoyer Štefan,

izstop 6. 4. 1996.

Rg-103794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03557 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa DROGERIJA, proizvodnja, tr-
govina, d.d., sedež: Ul.Milana Majcna 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01047/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5000092
Člani nadzornega sveta: Vode Branko,

Vidmar Vnuk Marjeta in Babič Dragica,
izstopili 3. 7. 1996 ter Osvald Anton, Ško-
fič Damjan in Turk Jelka, vstopili 3. 7.
1996.

Rg-103795

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03526 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Tehniška založba Sloveni-
ja, založništvo in tehnična kultura, d.d.,
Ljubljana, sedež: Lepi pot 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048745
Člani nadzornega sveta: Anžel Metka,

Vurušič Jana in Kovačič Vasilij, izstopili
28. 6. 1996; Kaluža Ludvik, Prelc Metka in
Kovačič Vasilij, vstopili 28. 6. 1996.

Rg-103798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03498 z dne 8. 10.1996 pri
subjektu vpisa REGISTRATOR, podjetje
za ekonomiko in računalništvo d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vojkova 91, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04916/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, zastopnika in pooblastil,
spremembo družbene pogodbe z dne 2. 7.
1996 ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5339529
Ustanovitelj: Žargi Breda, izstopila 6. 3.

1996; Žargi Samo, izstopil 6. 3. 1996;
REGISTRATOR, podjetje za ekonomiko in
računalništvo, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
91, vstop 6. 3. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žargi Breda, razrešena 6. 3. 1996;
prokurist Žargi Samo, razrešen 6. 3. 1996;
direktor Kumelj Stane, Ljubljana, Vojkova
71, razrešen 6. 3. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki ne more brez soglasja

skupščine prevzemati garancije, poroštva
ali kakršnegakoli drugega jamstva za druž-
bo, ne glede na višino; sklepati pogodb o
odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin druž-
be; sklepati drugih pogodb, če pogodbeni
znesek presega 10.000 DEM ali če gre za
trajnejši pogodbeni odnos.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 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; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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 trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-103801

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03493 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa T.R.B., svetovanje, d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana, pod vložno št.
1/26678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in spre-
membo družbene pogodbe z dne 3. 7. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5896118
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Laznik Marko, razrešen 3. 7. 1996;
direktor Mrak Boris, Ljubljana, Ulica Jana
Husa 3, imenovan 3.7. 1996, zastopa druž-
bo neomejeno.

Rg-103807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03318 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/28548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5952603
Firma: CONSULTLIGHT, oblikovanje

svetlobe, d.o.o.
Skrajšana  firma:  CONSULTLIGHT,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Eipprova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ARCADIA Svetila d.o.o.,

Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, vstop
20. 5. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kačar Silvo, Ljubljana, Jelovškova
26, imenovan 20. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-103808

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03310 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Cirej & Co., trženje, k.d.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 134, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz k.d. v d.o.o., spremembo firme, odgovor-
nosti ustanovitelja, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in naziva zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5840147
Firma: CIREJ & Co., trženje, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: CIREJ & Co., d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.003,01 SIT
Ustanoviteljica: Cirej Nataša, izstopila

13. 6. 1996; Cirej Irena, Ljubljana, Levsti-
kova 5, izstopila iz k.d. in vstopila v d.o.o.
13. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Cirej Irena, razrešena 13. 6. 1996 in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-103809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03287 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28408/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5948541
Firma: VILA NEPREMIČNINE, druž-

ba za promet z nepremičninami in grad-
beništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: VILA NEPREMIČ-
NINE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragomer, Dragomerška 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hojsak Karmen in Hoj-

sak Dušan, oba Dragomer, Dragomerška
20, vstopila 19. 6. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hojsak Karmen, imenovana 19. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov, 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 451 Pripravljala dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
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motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo, 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo, 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih 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 zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb, 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-103810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03188 z dne 24. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
VISOKA UPRAVNA ŠOLA, sedež: Kar-
deljeva ploščad 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/25 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085063028
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik: Pečar Zdravko, mag., Ljubljana,
Pod kostanji 21, imenovan 5. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot prodekan.

Rg-103811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02975 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa Splošno gradbeno podjetje ZA-
SAVJE TRBOVLJE, p.o., Savinjska cesta
9, Trbovlje, pod vložno št. 1/03103/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, sedeža,
pooblastil in naziva zastopnika, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, članov nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5076714
Firma: SPLOŠNO GRADBENO POD-

JETJE ZASAVJE TRBOVLJE, d.d.
Skrajšana firma: SGP ZASAVJE TR-

BOVLJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Trbovlje, Savinjska cesta 15
Osnovni kapital: 202,002.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 15,
vstop 6. 5. 1996, vložek 40.400,00 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 6. 5. 1996, vložek 20,201.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vstop 6. 5. 1996, vložek 29,791.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 6. 5. 1996, vložili
39,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo, udeleženci notranjega odkupa, vstopi-
li 6. 5. 1996, vložili 72,086.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dolenc Marjan, razrešen 6. 5. 1996
kot v.d. vodje proizvodnega sektorja; za-
stopnik Treven Vili, dipl jur. razrešen 6. 5.
1996; zastopnik Krošelj Ivan, Trbovlje, Ce-
sta oktobrske revolucije 11b, razrešen 6. 5.
1996 kot v.d. vodje splošno kadrovskega
sektorja in ponovno imenovan za zastopni-
ka, ki kot začasna uprava zastopa družbo
neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Kneževič Dra-
gan, Pražnikar Pavle, Lapornik Brane, Hren
Rihard, Drobež Igor in Perger Janez, vsto-
pili 6. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-

delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov, 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 451
Priravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00703/00669 - 1996/GV z dne
12. 6. 1996.

Rg-103812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02792 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa IDEX, podjetje za poslovni
in komercialni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Staničeva 41, sedež: Staničeva 41,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5388 Št. 69 – 13. XI. 1997

Ljubljana, pod vložno št. 1/07337/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokurista
s temile podatki:

Matična št.: 5385482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Masleša Srđan, Beograd, Jabučka 11,
imenovan 3. 6. 1996.

Rg-103813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02785 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa Gostinsko podjetje ČRNUČE,
p.o., Dunajska c. 370, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, pooblastil zastopnika,
ustanovitelje, osnovni kapital, člane nadzor-
nega sveta ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5000491
Firma: GOSTINSKO PODJETJE ČR-

NUČE,  d.d.
Skrajšana firma: GOSTINSKO POD-

JETJE ČRNUČE , d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 41,184.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 2. 4. 1996, vložek 8,236.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 2. 4. 1996, vložek 4,118.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vstop 2. 4. 1996, vložek 10,412.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja: udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 2. 4. 1996, vložili
5,937.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
2. 4. 1996, vložili 12,481.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Šmarčan Elizabeta, Ljubljana, Agro-
kombinatska 4a, razrešena in 2. 4. 1996 in
ponovno imenovana za direktorico, ki v vlo-
gi uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vidmar Božo,
Tršan Dušan in Repovš Tatjana, vsi vstopili
2. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je Republike Slovenije opr. št. LP
00670/00919 - 1996/IJS z dne 4. 6. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah vpisana v sodni register s sklepom Srg
96/02785  dne 4. 10. 1996.

Rg-103814

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02609 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BEMA, Borzno posredo-
vanje in trgovanje d.d., Ljubljana, sedež:
Kotnikova 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/03186/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme in nazi-
va zastopnika (direktorja) s temile podatki:

Matična št.: 5307015
Firma: BEMA, Borzno posredovanje

in trgovanje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BEMA d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Glavan Anton, Ljubljana, Podlim-
barskega ulica 41a, razrešen 17. 5. 1996
kot člane uprave; dne 21. 11. 1989 imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-103815

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03828 z dne 7. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  ZAVOD  ZA  USPO-
SABLJANJE  JANEZ  LEVEC,  sedež:
Karlovška c. 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/01146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in poobla-
stila s temile podatki:

Matična št.:5050758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ulaga Jan, razrešen 30. 5. 1996 kot
ravnatelj zavoda; zastopnica Flajšman Nad-
ja, Ljubljana, Ferberjeva 3, imenovana 1. 6.
1996, ki kot ravnateljica zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-103816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03813 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  ZDRUŽENJE  ČLANOV
BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV –
GIZ, Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25554/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5847150
Člani nadzornega sveta: Pavlič Miran in

Šušterič Brane, izstopila 8. 5. 1996 ter Vel-
kavrh Peter in Racman Sergej, vstopila
8. 5. 1996.

Rg-103817

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03807 z dne 7. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28439/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5953359
Firma: CO-SAN, inženiring in zastop-

stva, d.o.o.
Skrajšana firma: CO-SAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Uča-

kar 110
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Godek Mladen, dipl. ing.,

Ljubljana, Ulica bratov Učakar 110, vstop
8. 7. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Godek Mladen, dipl. ing. imenovan
8. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 154 Proizvodnja rastlinskih in žival-
skih olj in maščob, 1587 Proizvodnja raz-

ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 266 Proizvodnja izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov, 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 342 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic, polprikolic;
3420 Proizvodnja karoserij zavozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 351 Grad-
nja in popravilo ladij, čolnov; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov, 3661 Proizvodnja bižuterije;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 454
Zaključna gradbena dela, 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-103822

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03731 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ZDRUŽENJE  BANK  SLO-
VENIJE, Gospodarsko interesno združe-
nje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25563/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbene po-
godbe o ustanovitvi z dne 26. 6. 1996 in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5003920
Ustanovitelj: Kreditna banka Maribor,

d.d., Ljubljana, izstop 26.6. 1996; Ljubljan-

ska banka, d.d., Ljubljana, izstop 26. 6.
1996; Hranilnica in posojilnica Kmetijsko
gozdarske pokrajine Kočevske, d.d., Kočev-
je, Roška cesta 8, vstop 26. 6. 1996, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-103824

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03713 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TECHEM, merilna tehni-
ka, d.o.o. – TECHEM Messtechnik
Gesmbh, sedež: Tavčarjeva ulica št. 4 ,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27554/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi družbe z dne 5. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5924294
Sedež: Ljubljana, Njegoševa cesta št. 23
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Nedog Zdenka, razrešena 5. 7.
1996; prokuristka Mesojedec Anamarija,
Grosuplje, Ljubljanska št. 4a.

Rg-103825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03705 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa U & B, proizvodno, trgov-
sko in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Ul. 24. junija 80, sedež: Ul. 24. junija
80, Ljubljana, pod vložno št. 1/26758/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5902932
Firma: OPOJ SOKOVI, proizvodnja

brezalkoholnih pijač, d.o.o.
Skrajšana firma: OPOJ SOKOVI, d.o.o.
Sedež: Komenda, Suhadole 49a
Ustanovitelja: Robežnik Uroš, Ljublja-

na, Cesta 24. junija 80, vstop 5. 5. 1995,
vložek 791.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Lah Tomaž, Komenda, Suhadole
49a, vstop 10. 7. 1996, vložek 791.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Jagodic Brigita, razrešena 10. 7.
1996; direktor Robežnik Uroš, Cesta 24.
junija 80,  imenovan 5. 5. 1995, kot družbe-
nik zastopa družbo brez omejitev; Lah To-
maž, Suhadole 49a, Komenda, imenovan
10. 7. 1996, kot družbenik zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač.

Dejavnost, izbrisana dne 8. 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 tipa
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; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila, 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n..

Rg-103826

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03704 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KEMOFARMACIJA, ve-
letrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5003814
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Barle Janez, razrešen 1. 6. 1996;
član uprave Velušček Igor, Ljubljana, Av-
gustinčičeva 35, imenovan 1. 6. 1996, kot
član uprave zastopa družbo samostojno
brez omejitev, razen v naslednjih primerih,
ko je potrebno pridobiti predhodno soglas-
je nadzornega sveta: za nakup in prodajo
delnic ali deležev podjetij in ustanavljanje
podjetij, če skupna vrednost delnic oz. de-
leža predstavlja več kot 10 % trajnega ka-
pitala družbe; za podeljevanje prokure in
uvrstitev delnic družbe na borzo; za nakup,
prodajo ali drugačno razpolaganje z lastni-
mi delnicami; za odobravanje in/ali naje-
manje kreditov v višini, ki presega 50 %
trajnega kapitala družbe.

Član nadzornega sveta: Velušček Igor,
izstopil 29. 5. 1996; Urlep Vojmir, vstopil
1. 6. 1996.

Rg-103827

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03689 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIBEX-ROADSTAR, tr-
govska in proizvodna družba, d.o.o.,
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, se-
dež: Gradnikove brigade 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, deležev, zastopnikov, spre-
membo družbene pogodbe z dne 8. 7. 1996,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5716128
Firma: ROADSTAR, trgovska in pro-

izvodna družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROADSTAR, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelja: Pušnik Ivan, Ljubljana,

Igriška 8, vstop 8. 7. 1996, vložek 550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MIBEX,
d.o.o., Ljubljana, izstop 8. 7. 1996; Peciga
Iztok, Velenje, Šercerjeva 13, vstop 8. 7.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Pušnik Ivan, razrešen 8. 7. 1996 in
imenovan za prokurista; direktor Taborski
Miran, Ljubljana, Puharjeva 5, razrešen
8.7. 1996 in imenovan za prokurista; direk-
tor Peciga Iztok, imenovan 8. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
5274 Druga popravila, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-103831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03633 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BONAFIN, družba za fi-
nančne storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska c. 27 - 29, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5936284
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jamnik Mike-Lojze, razrešen 18. 6.
1996; direktor Čarman Jernej, Ljubljana,
Kolezijska 21a, imenovan 18. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-103834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03623 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AIRPASS, turistična agen-
cija, d.o.o., sedež: Vošnjakova 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923719
Ustanovitelja: Kuplenk Andrej, Ljublja-

na, Gorazdova 1, vstop 16. 10. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vujadinovič Miloš, Ljubljana, Zelena
pot 24, vstop 12. 7. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vujadinovič Miloš, imenovan 12. 7.
1996, zastopa družbo skupno z direktorjem
Andrejem Kuplenkom; direktor Kuplenk
Andrej, razrešen 12. 7. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
skupno z direktorjem Milošem Vujadinovi-
čem.

Rg-103836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03611 z dne 4. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5957362
Firma: P&A TORKAR, projektiranje

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: P&A TORKAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Pot na Košace 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Torkar Leopold, Vrhni-
ka, Pot na Košace 10, vstop 19. 6. 1996,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Torkar Andraž, Vrhnika, Robova ce-
sta 39, vstop 19. 6. 1996, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Torkar Leopold, imenovan 19. 6. 1996,
zastopa družbo neomejeno; zastopnik Tor-
kar Andraž, imenovan 19. 6. 1996, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo neome-
jeno.

Dejavnost, vpisana dne 4. 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103839

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03605 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA -
BANKA DOMŽALE, d.d., Domžale, se-
dež: Ljubljanska 62, Domžale, pod vlož-
no št. 1/01504/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne 27. 6.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5101727

Rg-103841

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04308 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  SOČA  - OPREMA,  pro-
izvodnja in prodaja rehabilitacijskih pri-
pomočkov, družba z omejeno odgovor-
nostjo, sedež: Linhartova 51, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5544289
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jeglič Peter, Radomlje, Igriška ul.
27, Preserje pri Radomljah, razrešen 31. 7.

1996 kot v.d. direktorja in dne 1. 8. 1996
imenovan za direktorja, ki ne sme brez po-
prejšnjega soglasja ustanovitelja sklepati
pravnih poslov ali sprejeti odločitev o usta-
navljanju in ukinjanju podružnic, o investi-
cijah, ki prekoračujejo v posameznem ko-
ledarskem letu 30 % osnovnega vložka, o
najemanju posojil, ki presegajo v posamez-
nem koledarskem letu 15 % osnovnega
vložka ter o spremembi dejavnosti. Šteje
se, da je soglasje dano, če je takšna odloči-
tev opredeljena v letnem poslovnem načrtu
družbe.

Rg-103842

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04302 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GM KONZORCIJ, kom-
pleksni inženiring, d.o.o., Ob Mahovniški
11, Kočevje, sedež: Ob Mahovniški 11,
Kočevje, pod vložno št. 1/18611/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607736
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Oberč Brane, razrešen 22. 7. 1996;
zastopnik Zgonec Janez, Stara Cerkev, Breg
pri Kočevju 14, razrešen 22. 7. 1996 kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103843

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04296 z dne 7. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
DRAVLJE, Klopčičeva 1, Ljubljana, se-
dež: Klopčičeva 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma in tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 520495000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Peternelj Zdravko, Ljubljana, Pru-
šnikova 21, razrešen 18. 7. 1996, kot v. d.
ravnatelja in imenovan za ravnatelja, ki za-
stopa šolo brez omejitev.

Rg-103844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04277 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOLINSKA, prehrambena in-
dustrija, d.d., Šmartinska c. 30, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00275/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Člani nadzornega sveta: Košorok Jožef-

Martin, namestnik, izstopil 26. 7. 1996;
Dečman Greta, vstopila 26. 7. 1996.

Rg-103846

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04001 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  Prvi  investicijski  sklad,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 19. 7.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5893399

Rg-103847

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/003998 z dne 7. 10. 1996 pri
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subjektu vpisa INSTITUT JOŽEF ŠTE-
FAN, Jamova 39, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00782/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5051606
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zavrtanik Danilo, razrešen 2. 7.
1996; direktor Turk Vito, Ljubljana, Lamu-
tova 4, imenovan 3. 7. 1996, zastopa inšti-
tut brez omejitev.

Rg-103851

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03885 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  LESNINA  TRGOVINA,
trgovsko podjetje, d.d., sedež: Parmova
53, Ljubljana, pod vložno št. 1/25091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5824940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fekonja Uroš, razrešen 1. 6. 1996;
prokurist Oštir Stojan, Ljubljana-Črnuče,
Ložarjeva 20, razrešen 1. 6. 1996 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-103852

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03881 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  BPD  EASTBROKERS,
borzno posredniška družba, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Robbova 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26920/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova, za-
stopnikov, članov nadzornega sveta in
spremembo statuta z dne 4. 3. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5899257
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lah Igor, razrešen 4. 7. 1996; direk-
tor Kus Mili, Ljubljana, Pokopališka ulica
36, imenovan 4. 7. 1996, za sklepanje po-
slov nad zneskom 2,000.000 SIT je potre-
ben skupen podpis listin oz. odobritev po-
slov skupaj s prokuristom.

Člani nadzornega sveta: Dolamič Boris
in Sotošek Iztok, izstopila 4. 3. 1996; Lah
Mojca, izstopila 4. 7. 1996; Koessner Wolf-
gang in Sgaga Anton, vstopila 4. 3. 1996
ter Gunger Bamberger, vstopil 4. 7. 1996.

Rg-103853

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04519 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Mizarstvo Ig, p.o., Ig pri
Ljubljani št. 183, sedež: Ig pri Ljubljani
št. 183, Ig pri Ljubljani, pod vložno št.
1/00505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5144116
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Piškurič Josip, razrešen 1. 7. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Snoj Marko,
Ljubljana, Brilejeva 6, imenovan 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; poob-
laščen je sklepati pogodbe o prodaji blaga
in storitev neomejeno, pogodbe o nakupu
reprodukcijskega materiala v skladu s pla-
nom. Pooblaščen je sklepati pogodbe o na-
kupu in prodaji osnovnih sredstev, razen v

primerih v katerih vrednost presega 20 %
poslovnega sklada podjetja, ko je potrebno
soglasje Upravnega odbora ali opredelitev
v planu oziroma investicijskem programu.

Rg-103855

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04412 z dne 15. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MOTVOZ IN PLATNO, Tek-
stilna tovarna Grosuplje, popolna odgo-
vornost, Grosuplje, sedež: Taborska c. 34,
Grosuplje, pod vložno št. 1/01904/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, naziva
zastopnika, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5034213
Firma: TEKSTILNA TOVARNA MO-

TVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje
Skrajšana firma: MOTVOZ d.d., Gro-

suplje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 411,304.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
27. 6. 1996, vložek 107,820.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
27. 6. 1996, vložek 39,544.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložek
57,196.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
27. 6. 1996, vložili 77,132.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 27. 6. 1996, vložili
129,612.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lakner Anton, mag., Kamnik, Kranj-
ska c. 4a, razrešen 27. 6. 1996; Lakner An-
ton, mag., Kamnik, Zupančičeva 1, imeno-
van za zastopnika 27. 6. 1996, ki kot zača-
sna uprava zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Marcijan Vida,
Omejec Anton in Potokar Ivanka, vstopili
27. 6. 1996.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00763/00891 - 1996/JM z dne
22. 8. 1996.

Rg-103857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04375 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa DZS založništvo in trgovi-
na, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01116/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne 20. 8.
1996, spremembo članov nadzornega sveta
in predložitev zapisnika skupščine z dne
20. 8. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5132088

Rg-103859

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04356 z dne 2. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28416/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s te-
mile podatki:

Matična št.: 5971063

Firma: ZAVOD MT ŠPORT, mladin-
ski turizem in šport, svetovanje in
marketing, Ljubljana

Skrajšana firma: ZAVOD MT ŠPORT,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Tabor 14
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj: Smučarski klub OLIM-

PIJA, Ljubljana, Tabor 14, vstop 16. 8.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bergant Franc, Ljubljana, Polonce
Čude 7, imenovan 16. 8. 1996, zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti, 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-103862

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04316 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa WALDORFSKI zasebni vrtec,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27312/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5924634
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 60.

Rg-103866

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04669 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EVROPA PRACTIC, tr-
govsko in posredniško podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Savska 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dopolnitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5408598
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:

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 nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
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);
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-103867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04655 z dne 3. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28427/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:
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Matična št.: 5971756
Firma:  ARMSTRONG  EUROPA

GMBH, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelj: ARMSTRONG EUROPA

GMBH, Munster, Robert-Bosch-Strasse 10,
vstop 22. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kristan Marjan, Ljubljana, Smrtni-
kova 4, imenovan 22. 8. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:
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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-103868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04654 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28414/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971608
Firma: STROJKO & Co., storitve in

trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  STROJKO  &  Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 35
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Strojko Rok, Ljubljana,

Višnjevarjeva ul. 39, vtop 5. 9. 1996, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Laznik Rosanda,
Ljubljana, Švarova ul. 11, vstop 5. 9. 1996,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Strojko Rok, imenovan 5. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Laznik Rosanda, imenovana 5. 9. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 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; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na robno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 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); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103870

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04631 z dne 3. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28426/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971551
Firma: BRAVIČ & Co., podjetje za go-

stinstvo in trgovino, d.n.o., Lavrica
Skrajšana  firma:  BRAVIČ  &  Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Lavrica, Srednjevaška 60
Ustanovitelja: Bravič Matevž, Ljublja-

na, Andričeva ulica 16, vstop 29. 8. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Topole Nataša, Lavrica, Dolenjska
cesta 375, vstop 29. 8. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bravič Matevž, imenovan 29. 8.
1996, kot vodja poslov zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Topole Nataša, ime-
novana 29. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
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rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103880

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05074 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/28509/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5966892
Firma: COOL TRADE, družba za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: COOL TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brezovica, Na Lazih 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kralj Dominik, Dol pri

Ljubljani, Pšata 82, vstop 7. 10. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čebela Tomaž, Ljubljana, Viška cesta
49c, vstop 7. 10. 1996, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Purič Ervin,
Ljubljana, Kamnik pod Krimom 86c, vstop
7. 10.1996, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Dominik, imenovan 7. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103883

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02469 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa UNION-CONSULT, podjetje
za marketing, posredovanje, zastopstvo,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež:  Ce-

lovška  280,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05637/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo skrajšane firme in naslo-
va, spremembo družbene pogodbe z dne 21.
5. 1996 ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5454824
Skrajšana  firma:  UNION-CONSULT,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca št. 68
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:

1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-103886

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02102 z dne 4. 10. 1996
pri subjektu vpisa HOTEL TURIST, p.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 15, sedež: Dal-
matinova 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/00392/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, pooblastil in naziva zastop-
nika, ustanovitelje, člane nadzornega sveta
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5308313
Firma: HOTEL TURIST, d.d., Dalma-

tinova 15
Skrajšana firma: HOTEL TURIST, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 58,372.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 9. 1. 1996,
vložek 11,674.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 9. 1. 1996,
vložek 5,837.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vstop 9. 1. 1996, vložek
9,015.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 9. 1.
1996, vložil 11,267.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo, udeleženci notranjega od-
kupa, vstopili 9. 1. 1996, vložili 20,579.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Darinka, Ljubljana, Kogoje-
va 4, razrešena 9. 1. 1996 kot v.d. direktori-
ce in imenovana za direktorico, ki kot zača-
sna uprava zastopa družbo neomejeno, za
poslovanja doma in v tujini.

Člani nadzornega sveta: Mehle Alojz,
Turk Ivan, Tovornik Niko, Drnovšek Miro
in Milanič Bojan, vsi vstopili 9. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
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); 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00575/01277 - 1996/BJ z dne
25. 4. 1996.

Rg-103887

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01826 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/26 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063029
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO

Skrajšana firma: UL FRI
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 25
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 28, vstop 28. 12. 1995,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Kodek Dušan, Šenčur, Sajevčevo
naselje 53, imenovan 16. 2. 1996, kot de-
kan Fakultete za računalništvo in informa-
tiko zastopa fakulteto brez omejitev; za-
stopnik Mohorič Tomaž, Ljubljana, Škrab-
čeva 23a,imenovan 16. 2. 1996, kot prode-
kan za pedagoško delo Fakultete za
računalništvo in informatiko, zastopa fa-
kulteto brez omejitev; zastopnik Solina
Franc, Ljubljana, Žolgerjeva 14, imenovan
16. 2. 1996, kot prodekan za raziskovalno
delo Fakultete za računalništvo in informa-
tiko zastopa fakulteto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
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ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg.
vl.:1/2053/00), vpisano v sodni register s
sklepom Srg 1826/96 z dne 14. 10. 1996.

Rg-103914

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00785 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PROSVETNI DELAVEC,
podjetje za opravljanje založniške, časo-
pisno-založniške, informativne in propa-
gandne dejavnosti, popolna odgovornost,
Poljanski nasip 28, Ljubljana, sedež: Po-
ljanski nasip 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, pooblastil in naziva zastop-
nika, osnovni kapital, ustanovitelje, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5147557
Firma: PROSVETNI DELAVEC, druž-

ba za opravljanje založniške, časopisno-
založniške, informativne in propagandne
dejavnosti, delniška družba, Poljanski na-
sip 28, Ljubljana

Skrajšana  firma:  PROSVETNI  DE-
LAVEC, d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 11,972.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 27. 11.
1995, vložek 6,128.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 27.
11. 1995, vložek 1,197.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 27.
11. 1995, vložek 1,197.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 17. 11. 1995, vložil
2,394.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
27. 11. 1995, vložili 1,056.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Kunej Marjana, Ljubljana, Jakši-
čeva 3, razrešena 27. 11. 1995 kot odgo-
vorna urednica ter Kunej Marija Ana ime-
novana za zastopnico kot začasna namest-
nica direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Šimenc Stanko, Kranj,
Valjavčeva 4, razrešen 27. 11. 1995 in po-
novno imenovan za direktorja, ki kot zača-
sni direktor zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 211
Proizvodnja vlakinin, 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; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-

trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 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 časo-
pisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo 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 Razmnože-
vanje računalniških zapisov:

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestruktuiranje in privatizacijo
opr. št. št. LP 00482/00700 - 1996/SD z dne
19. 2. 1996.

Rg-103915

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/000727 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa ASFALTBETON, podjetje za
gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in turi-
zem, Ljubljana, d.o.o., sedež: Jakšičeva 2,
Ljubljana,pod vložno št. 1/17609/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5642337
Sedež: Ljubljana, Ul. Lovre Klemen-

čiča 8.

Rg-103916

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00185 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KODIA, agencija za Photo
& Grafis, d.o.o., Ljubljana, Zeleni pot
23, sedež: Zeleni pot 23, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08668/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418682
Firma: KODIA, agencija za Photo &

Graphis, d.o.o.
Skrajšana firma: KODIA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Zelena pot 23
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2232 Razmnoževanje videozapisov, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-103919

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05835 z dne 14. 10. 1996

pod št. vložka 1/01566/19 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063022
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

PRAVNA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL PF
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kranjc Janez, prof. dr., Ljubljana,
Štihova 11, imenovan 2. 10. 1995, kot de-
kan Pravne fakultete v Ljubljani, zastopa
fakulteto brez omejitev; zastopnik Ilešič
Marko, Ljubljana, Maroltova 14, imenovan
4. 10. 1995, kot prodekan Pravne fakultete
v Ljubljani, zastopa fakulteto brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humaniti-
ke; 8030 Višješolsko in visokošolsko izo-
braževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na opr. št.: Rgz III
266).

Rg-103920

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05834 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/24 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063027
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
Skrajšana firma: UL VŠZ
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 26a
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Lubej Miro mag., Ljubljana, Tr-
žaška 51a, imenovan 27. 1. 1994, kot dekan
Visoke šole za zdravstvo, zastopa šolo neo-
mejeno; zastopnik Horvat Jože mag., Por-
torož, Čokova 3, Lucija, imenovan 6. 1.
1994, kot prodekan za študijske zadeve Vi-
soke šole za zdravstvo, zastopa šolo neo-
mejeno; zastopnik Bošnaka Dahmane Raja
mag., Ljubljana, Rusjanov trg 4, imenovan
6. 1. 1994, kot prodekan za raziskovalno
dejavnost Visoke šole za zdravstvo, zasto-
pa šolo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 80302 Visoko
strokovno izobraževanje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in ar-
hivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1597/00).
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Rg-103921

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05833 z dne 14.10.1996 pod
št. vložka 1/01566/05 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z odlokom o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani s te-
mile podatki:

Matična št.: 5085063008
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI,

EKONOMSKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL EF
Sedež:  Ljubljana,  Kardeljeva  plo-

ščad 17
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994; odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Pučko Danijel, prof. dr., Ljublja-
na,Klemenova 148, imenovan 1. 10. 1995,
kot dekan Ekonomske fakultete, zastopa fa-
kulteto brez omejitev; zastopnik Fabjančič
Zarjan, prof. dr., Ljubljana, Kunaverjeva 8,
imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za štu-
dijske zadeve, zastopa fakulteto brez ome-
jitev; zastopnik Vahčič Aleš, prof. dr.,
Ljubljana, Dergomaška 6, imenovan 2. 10.
1995, kot prodekan za znanstveno razisko-
valno delo, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 8030 Višješolsko
in visokošolsko izobraževanje, 8042 Drugo
izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlo-
kom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(doslej vpisana na št. reg. vlo.: 1/1672/00).

Rg-103922

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05831 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/18 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063021
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL PEF
Sedež:  Ljubljana,  Kardeljeva  plo-

ščad 16
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Čuk Miran, prof. dr., Ljubljana,
Černetova 5a, imenovan 2. 10. 1995, kot
dekan Pedagoške fakultete, zastopa fakul-
teto brez omejitev; zastopnik Glažar Saša
Aleksij, prof. dr., Ljubljana, Sodarska steza
6, imenovan 5. 10. 1995, kot prodekan Pe-
dagoške fakultete, zastopa fakulteto po
pooblastilu dekana fakultete.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 8030 Višješolsko in visokošolsko
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1602/00).

Rg-103923

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05830 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/15 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063018
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FILOZOFSKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL FF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Jerman Franc, Ljubljana, Resljeva
13, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Filo-
zofske fakultete v Ljubljani, zastopa fa-
kulteto brez omejitev; zastopnik Gosar
Anton, Logatec, Vrtnarska pot 13, imeno-
van 4. 10. 1995, kot prodekan Filozofske
fakultete v Ljubljani, zastopa fakulteto
brez omejitev; Muršak Janko, Ljubljana,
Vogelna 6, imenovan 4. 10. 1995, kot pro-
dekan Filozofske fakultete v Ljubljani, za-
stopa fakulteto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5551 Storitve menz; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meri-
tve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74831
Prevajanje; 84832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 8030 Višješol-
sko in visokošolsko izobraževanje; 80303
Univerzitetno izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.
1/1600/00).

Rg-103924

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05829 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/13 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063016
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Skrajšana firma: UL FS
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Tuma Matija, Ljubljana, Ilirska 18,
imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Fakultete
za strojništvo v Ljubljani, zastopa fakulteto
brez omejitev; zastopnik Kramar Janez,
Ljubljana, Gotska 1, imenovan 2. 10. 1995,
kot prodekan za pedagoško delo Fakultete
za strojništvo v Ljubljani, zastopa fakulteto
z enakimi pooblastili kot dekan; zastopnik
Kuzman Karl, Šmartno pod Šmarno go-
ro,Ulica M. Tomšiča 9, imenovan 2. 10.
1995, kot prodekan za znanstveno delo Fa-
kultete za strojništvo v Ljubljani, zastopa
fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
92511 Dejavnost knjižnic.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1603/00).

Rg.103925

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05828 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/03 vpisalo v sodni
register teg sodišča uskladitev z odlokom o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani s te-
mile podatki:

Matična št.: 5085063006
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMET-
NOST

Skrajšana firma: UL ALU
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 23
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Kokalj Franc, Ljubljana, Cesta A.
Bitenca 14, imenovan 2. 10. 1995, kot de-
kan Akademije za likovno umetnost, zasto-
pa akademijo neomejeno; zastopnik Novinc
Frančišek, Škofja Loka, Godešič 65, ime-
novan 13. 10. 1995, kot prodekan Akade-
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mije za likovno umetnost, zastopa akade-
mijo neomejeno; zastopnik Machtig Saša -
Janez, Ljubljana, Pod hrasti 89, imenovan
13. 10. 1995, kot prodekan Akademije za
likovno umetnost, zastopa akademijo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1635/00).

Rg-103926

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05827 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/14 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063017
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA ŠPORT
Skrajšana firma:UL FŠ
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kugovnik Otmar, dr. doc., Šmartno
ob Paki, Letuš 65, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Fakultete za šport, zastopa fakul-
teto brez omejitev; zastopnik Jošt Bojan,
dr. doc., Naklo, Strahinj 5a, imenovan 17.
10. 1995, kot prodekan Fakultete za šport,
zastopa fakulteto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1585/00).

Rg-103928

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05825 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/21 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063024
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI,
VETRERINARSKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL VF
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Pogačnik Milan, prof. dr., Ljublja-
na, Dermotova 6, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Veterinarske fakultete, zastopa
fakulteto brez omejitev; zastopnik Marin-
šek Janez, prof. dr., Naklo, Kranjska 9,
imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za fi-
nančno gospodarske zadeve Veterinarske
fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev;

zastopnik Kogovšek Jože, prof. dr., Ljub-
ljana, Bratovževa ploščad 8, imenovan
2. 10. 1995, kot prodekan za študijske za-
deve Veterinarske fakultete, zastopa fakul-
teto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 2211 Izdajanje
knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5551 Storitve
menz; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov, 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki
zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-
nega zavarovanja; 8030 Višješolsko in vi-
sokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 8520 Veterinarstvo; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejav-
nost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/7072/00).

Rg-103929

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05824 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/20 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063023
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

TEOLOŠKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL TEOF
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do  določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ju-
hant Janez, dr., Medvode, Rakovnik 64,
imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Teološke
fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev;
zastopnik Potočnik Vinko, dr., Maribor,
Strossmayerjeva 32a, imenovan 8. 7. 1995,
kot dekan Teološke fakultete, zastopa fa-
kulteto brez omejitev; zastopnik Košir Bo-
rut, dr., Ljubljana, Štula 23, imenovan 8. 7.
1995, kot prodekan Teološke fakultete, za-
stopa fakulteto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 8030 Višješolsko in visokošolsko
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/15677/00).

Rg-103930

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05823 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/23 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063026
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
Skrajšana firma: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Šaranovičeva 5
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Mesec Blaž, doc. dr., Ljubljana,
Perčeva ul. 16, imenovan 1. 10. 1995, kot
dekan Visoke šole za socialno delo, zasto-
pa brez omejitev; zastopnica Ovsenik Ma-
rija, doc. dr., Ljubljana, Ulica Bratov Ško-
fov 12, kot prodekanica Visoke šole za so-
cialno delo, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1586/00).

Rg-103931

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05822 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/11 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063014
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJ-
SKO TEHNOLOGIJO

Skrajšana firma: UL FKKT
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 5
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Škerjanec Jože, prof. dr., Ljublja-
na, Pod akacijami 26, imenovan 2. 10.
1995, kot dekan Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, zastopa fakulteto brez
omejitev; zastopnik Stanovnik Branko,
akad. prof. dr., Vrhnika, Tičnica 26, imeno-
van 2. 10. 1995, kot prodekan za področje
kemije in biokemije Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, zastopa fakulteto z
enakimi pooblastili kot dekan; zastopnik
Koloini Valentin, prof. dr., Ljubljana-
Šmartno, Sp. Gameljne 99, imenovan 2. 10.
1995, kot prodekan za področje kemijske
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tehnologije Fakultete za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, zastopa fakulteto z enaki-
mi pooblastili kot dekan; zastopnik Dru-
sany Vladimir, izred. prof. dr., Ljubljana,
Jelovškova 11č, imenovan 2. 10. 1995, kot
prodekan za področje tehniške varnosti Fa-
kultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,
zastopa z enakimi pooblastili kot dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80302 Visoko strokovno
izobraževanje; 80303 Univerzitetno izobra-
ževanje.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.
1/1713/03).

Rg-103932

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05821 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/12 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063015
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO

Skrajšana firma: FMF
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do  določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Suhadolc Anton, prof. dr., Ljublja-
na, Tesovnikova 27, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Fakultete za matematiko in fizi-
ko, zastopa fakulteto brez omejitev; zastop-
nik Houška Mladen, doc. dr., Ljubljana,
Zvonarska 13, kot prodekan Fakultete za
matematiko in fiziko, zastopa fakulteto z
enakimi pooblastili kot dekan; zastopnik
Trontelj Zvonko, prof. dr., Ljubljana, Cesta
na Laze 27, imenovan 2. 10. 1995, kot pro-
dekan Fakultete za matematiko in fiziko,
zastopa fakulteto z enakimi pooblastili kot
dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80302 Visoko strokovno izobra-
ževanje; 80303 Univerzitetno izobraževa-
nje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1713/02 in 1/1713/05).

Rg-103933

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05820 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/09 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063012
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Skrajšana firma: UL FFA
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Pečar Slavko, Domžale, Miklošiče-
va 2d, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan
Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljublja-
ni, zastopa fakulteto brez omejitev; zastop-
nik Srčič Stane, Ljubljana, Ziherlova 39,
imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za
vzgojno-izobraževalno delo Fakultete za
farmacijo, Univerze v Ljubljani, zastopa fa-
kulteto z enakimi pooblastili kot dekan; za-
stopnik Kristl Albin, Dob pri Domžalah,
Kajuhova 6, imenovan 2. 10. 1995, kot pro-
dekan za znanstveno-raziskovalno delo Fa-
kultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani,
zastopa fakulteto z enakimi pooblastili kot
dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevt-
skih preparatov; 5231 Dejavnost lekarn;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje; 80301 Višješolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80303 Univerzitetno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1713/01).

Rg-103934

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05819 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/17 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063020
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKUL-
TETA

Skrajšana firma: UL NTF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 12
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Lamut Jakob, Ljubljana, Dolenjska
c. 120,imenovan 2. 10. 1995, kot dekan
Naravoslovnotehniške fakultete, zastopa
fakulteto brez omejitev; zastopnika Mirtič
Breda, Nova Gorica, Cankarjeva 42, kot
prodekanica Naravoslovnotehniške fakul-
tete in namestnica predstojnika Oddelka za
geologijo, zastopa fakulteto z enakimi
pooblastili kot dekan; zastopnik Jakšič Da-
nilo, Ljubljana, Ažbetova 4, imenovan 19.
9. 1995, kot namestnik prodekana Naravo-
slovnotehniške fakultete, zastopa fakulteto
z enakimi pooblastili kot dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
5551 Storitve menz; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 80301 Višje-
šolsko izobraževanje; 80302 Visoko stro-
kovno izobraževanje; 80303 Univerzitetno
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni (doslej vpisna na št. reg. vl. 1/1713/00).

Rg-103935

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05818 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063005
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RA-
DIO, FILM IN TELEVIZIJO

Skrajšana firma: UL AGRFT
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Inkret Andrej, dr., Ljubljana, Zvo-
narska 7, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan
Akademije za gledališče, radio, film in te-
levizijo, zastopa akademijo brez omejitev;
zastopnik Mlakar Dušan, Ljubljana, Stre-
liška 18, imenovan 5. 10. 1995, kot prode-
kan Akademije za gledališče, radio, film in
televizijo, zastopa akademijo brez omeji-
tev.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 80303 Univer-
zitetno izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1761/00).

Rg-103936

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05817 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063004
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI,

AKADEMIJA ZA GLASBO
Skrajšana firma: UL AG
Sedež: Ljubljana, Stari trg 34
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do  določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Bravničar Dejan, red. prof., Ljub-
ljana, Puhova 7, imenovan 2. 10. 1995, kot
dekan Akademije za glasbo, zastopa akade-
mijo brez omejitev; zastopnik Kuret Pri-
mož, dr. red. prof., Ljubljana, Zarnikova
ulica 16, imenovan 1. 10. 1995, kot prode-
kan za študijske zadeve Akademije za glas-
bo, zastopa akademijo brez omejitev; za-
stopnik Grčar Anton-Pavel, red. prof.,
Ljubljana, Koprska ulica 22, imenovan 1.
10. 1995, kot prodekan za umetniško de-
javnost Akademije za glasbo, zastopa aka-
demijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni, (doslej vpisana pri št. reg. vl.: 1/1848/00).

Rg-103938

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05815 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/10 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063013
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO

Skrajšana firma: UL FGG
Sedež: Ljubljana, Jamova 2
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Saje Miran, Ljubljana, Glavarjeva
47,imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Fakul-
tete za gradbeništvo in geodezijo, zastopa
fakulteto brez omejitev; zastopnik Majes
Bojan, Ljubljana, Ul. Malči Beličeve 64,
imenovan 17. 10. 1995, kot prodekan za
študijske zadeve Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo, zastopa fakulteto z enakimi
pooblastili kot dekan; zastopnik Reflak Ja-
nez, Ljubljana, Pod vrbami 31,imenovan
17. 10. 1995, kot prodekan za gospodarske
zadeve Fakultete za gradbeništvo in geode-
zijo, zastopa fakulteto z enakimi pooblasti-
li kot dekan; zastopnik Šolinc Hinko, Ljub-
ljana, Šarhova 24, imenovan 17. 10. 1995,
kot prodekan za študentske zadeve Fakul-
tete za gradbeništvo in geodezijo, zastopa
fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan;
zastopnik Prosen Anton, Ljubljana, Pot k
ribniku 1, kot prodekan za raziskovalno de-
javnost Fakultete za gradbeništvo in geode-
zijo, zastopa fakulteto z enakimi pooblasti-
li kot dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 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 poveza-
no tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 8030 Višje-
šolsko in visokošolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80303 Univerzitetno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1558/02).

Rg-103939

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05814 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063009
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Skrajšana firma: UL FA
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do  določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Brezar Vladimir, Ljubljana, Ilirska
14, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Fakul-
tete za arhitekturo, zastopa fakulteto brez
omejitev; zastopnik Košir Fedja, Ljubljana,
Zelna pot 3, imenovan 5. 10. 1995, kot pro-
dekan Fakultete za arhitekturo, zastopa fa-
kulteto z enakimi pooblastili kot dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-

no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8030 Višješolsko in visokošolsko izo-
braževanje; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje; 80303 Univerzitetno izobraže-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1558/01).

Rg-103940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05813 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/04 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063007
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI,

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL BF
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Hribar Janez, prof. dr., Ljubljana,
Lončarska steza 12, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Biotehniške fakultete, zastopa
fakulteto brez omejitev; zastopnik Lobnik
Franc, prf. dr.,  Ljubljana, Ziherlova 4, ime-
novan 24. 10. 1995, kot prodekan Bioteh-
niške fakultete, zastopa fakulteto z enakimi
pooblastili kot dekan; zastopnik Šalehar
Andrej, prof. dr., Ljubljana, Kurirska 11,
imenovan 24. 10. 1995, kot prodekan Bio-
tehniške fakultete,  zastopa fakulteto z ena-
kimi pooblastili kot dekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul  in mezgov; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 2211 Izdajanje knjig, 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
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talni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80303 Univerzitetno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1522/00).

Rg-103941

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05812 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/16 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063019
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

MEDICINSKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL MF
Sedež: Ljubljana, Vrazov trg 2
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Žargi Miha, prof. dr. dr. med, Ljub-
ljana, Šentjakob 27, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Medicinske fakultete, zastopa fa-
kulteto brez omejitev; zastopnik Mašera
Andrej, prof. dr. dr. med., Ljubljana, Koryt-
kova 22, imenovan 5. 9. 1995, kot prode-
kan Medicinske fakultete, zastopa fakulte-
to brez omejitev; zastopnik Skalerič Uroš,
prof. dr. dr. stom., Ljubljana, Bratov Jančar
25, imenovan 5. 9. 1995, kot prodekan Me-
dicinske fakultete, zastopa fakulteto brez
omejitev; zastopnica Breskvar Katja, prof.
dr. dipl. ing. Mengeš, Bergantova 5, Trzin,
kot prodekanica Medicinske fakultete, za-
stopa fakulteto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 8030 Viš-
ješolsko in visokošolsko izobraževanje;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1537/00).

Rg-103942

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05811 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/01566/25 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5085063028
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

VISOKA UPRAVNA ŠOLA
Skrajšana firma: UL VUŠ

Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
Ustanovitelj: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do  določene
višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Brejc Miha, prof. dr., Dob pri Dom-
žalah, Ulica 7. avgusta 31, imenovan 2. 10.
1995, zastopa šolo brez omejitev kot  de-
kan; zastopnik Abrahamsberg Nikolaj,
mag., Ljubljana-Črnuče, Mlinska pot 22,
imenovan 2. 10. 1995, zastopa šolo brez
omejitev kot prodekan.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 7411 Pravno svetovanje; 8030 Višješol-
sko in visokošolsko izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z od-
lokom o preoblikovanju Univerze v Ljub-
ljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1598/00).

Rg-103948

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01625 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MISS - D, podjetje za po-
sredovanje in zastopanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vodnikova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21990/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, odgovornosti,
ustanovitelja, ustanoviteljev, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748330
Firma: MISS - D, Djordje in Snežana

Divjak, trgovina in zastopanje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: MISS - D, Djordje in
Snežana Divjak, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Divjak Djordje, Ljublja-
na, Bratov Učakar 68, izstopil iz d.o.o. in
vstopil v d.n.o. 30. 3. 1995, vložek 60.400
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Divjak Snežana, Ljubljana,
Bratov Učakar 68, vstop 30. 3. 1995, vlo-
žek 60.400 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 52471 De-
javnost knjigarn; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-103956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01509 z dne 1. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa AND-TRADE, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zlatek 16, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, odgovornosti,

ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760615
Firma: ANDREJEVIČ in ostali AND

trade, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ANDREJEVIČ  in
ostali AND trade d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Andrejevič Stanislava,
Ljubljana, Zlatek 16, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 27. 3. 1995, vložek 54.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Andrejevič Zoran, Ljubljana,
Zlatek 16, vstop 27. 3. 1995, vložek 54.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov, 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 181 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ri-
bami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
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gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo, 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina 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 trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na  drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet, 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Daja-
nje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01489 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ORTO STUDIO, podjetje
za izdelavo ortopedskih in terapevtskih
pripomočkov, kompresijskih in ostalih
oblačil ter svetovanje, p.o., Dragomelj
44a, Dragomelj, sedež: Dragomelj 44a,
Domžale, pod vložno št. 1/02983 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5305675
Firma: ORTO STUDIO Mojca Kobal-

Petrišič in drugi, podjetje za izdelvo
kompresijskih oblačil, d.n.o.

Skrajšana firma: ORTO STUDIO Mojc
Kobal-Petrišič in drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
Ustanovitelja: Kobal Mojca, Idrija,

Tomšičeva 17a, izstopila iz p.o. 27. 3.
1995; Kobal-Petrišič Mojca, Ljubljana,
Rusjanov trg 10, vstopila 27. 3. 1995, vlo-
žek 3.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Petrišič Aleš, Ljub-
ljana, Rusjanov trg 10, vstop 27. 3. 1995,
vložek 3.500 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kobal Mojca, razrešena 27. 3. 1995;
direktorica Kobal-Petrišič Mojca, imeno-
vana 27. 3. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Petrišič Aleš, imenovan 27.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Rg-103960

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14942 z dne 10. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDE-
LEK ZA LESARSTVO, sedež: Rožna do-
lina, Cesta VIII/34, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01522/04 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5090237
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Tišler Vesna, prof. dr., razrešena
30. 9. 1994 kot namestnica predstojnika;
zastopnik Bizjak Franc, razrešen 30. 9.
1994; zastopnik Pirmaier Saša, prof. dr.,
Stari trg, imenovan 1. 10. 1994, kot pred-
stojnik Oddelka za lesarstvo zastopa neo-
mejeno v vseh zadevah, ki jih oddelek ni
prenesel na Biotehniško fakulteto; zastop-
nik Devjak Srečko, doc. dr., Velike Lašče,
Velike Lašče 77a, imenovan 1. 10. 1994,
kot namestnik predstojnika zastopa neome-
jeno v vseh zadevah, ki jih oddelek ni pre-
nesel na Biotehniško fakulteto.

Rg-103961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14941 z dne 10. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDE-
LEK ZA AGRONOMIJO, sedež: Jamni-
karjeva 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/01522/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5090237
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Lobnik Franc, prof. dr., razrešen
30. 9. 1994 kot predstojnik fakultete; za-
stopnik Sunčič Franc, prof. dr., Ljubljana,
Soška 32, razrešen 30. 9. 1994 in 1. 10.
1994 ponovno imenovan za zastopnika, ki
zastopa kot predstojnik neomejeno v vseh
zadevah, ki jih oddelek ni prenesel na Bio-
tehniško fakulteto; zastopnik Batič Franc,
prof. dr., Ljubljana, Mlinska pot 10, imeno-
van 1. 10. 1994, kot namestnik predstojni-
ka Oddelka za agronomijo, zastopa z ena-
kimi pooblastili kot predstojnik.

Rg-103962

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14940 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  UNIVERZA  V  LJUB-
LJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
sedež: Jamnikarjeva 101,  Ljubljana, pod
vložno št. 1/01522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5090237
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Kovač Jože, prof. dr., razrešen 1.
10. 1994 kot prodekan; zastopnik Hribar
Janez, prof. dr., Ljubljana, Lončarska steza
12, razrešen 1. 10. 1994 kot prodekan ter
imenovan za dekana, ki zastopa fakulteto
neomejeno v vseh zadevah; zastopnik Šale-
har Andrej, prof. dr., Ljubljana, Kurirska
11, razrešen 1. 10. 1994 kot dekan in ime-
novan za prodekana, ki zastopa fakulteto
neomejeno v vseh zadevah; zastopnik Lob-
nik Franc, prof. dr., Ljubljana, Ziherlova 4,
imenovan 1. 10. 1994, ki kot prodekan za-
stopa fakulteto neomejeno v vseh zadevah.

Rg-103963

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07257 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ISKANJA, podjetje za za-
ložništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež.  Krakovski  nasip  4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09519/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o  gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5435579
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Bojana, Ljublja-

na, Merčnikova 9, vstop 4. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05862  z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZLATKO, d.o.o., posred-
niška in lastniška prodaja vozil, Ljublja-
na, Berdajsova 9, sedež: Berdajsova 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22756/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5781370
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Okanovič Zlatko, Ljublja-

na, Berdajsova 9, vstop 5. 4. 1993, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen 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 krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Prizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig, 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 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; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov 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; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in ob-

likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, 2662 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo, 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
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; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov 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;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-

strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3543 Proizvodnja vo-
zil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
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belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, 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 obla-
čili; 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
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z

restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
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
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 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;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirska
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe, 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 8531 Institucionalno social-
no varstvo, 9000 Storitve javne higiene;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska 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; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti

za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-103973

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05576 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa WE & MA, trgovina,
zastopanje, kooperacija in posredništvo,
d.o.o., Smlednik, Valburga 40, sedež:
Valburga 40, Smlednik, pod vložno št.
1/16702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe z dne 22. 8. 1996 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5594316
Firma: KOCEN, transportne in druge

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: KOCEN, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Endliherjeva 2
Ustanovitelj: Weber Marko, izstopil 22.

8. 1996; Weber Magda, izstopila 22. 8.
1996; Kocen Roman, Ljubljana, Endlihar-
jeva 2, vstop 2. 3. 1994, vložek 1,515.152
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Weber Magda, rzrešena 22. 8.
1996; direktor Kocen Roman, imenovan
22. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev,
družbenik Weber Marko, razrešen 22. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-103974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05573 z dne 19. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRAFIK INTERNATIONAL,
d.o.o., podjetje za trgovino, svetovanje,
proizvodnjo, zastopanje in inženiring,
Ljubljana, Litijska cesta 51, sedež: Litij-
ska cesta 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/05709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme, ustanovite-
ljev in družbene pogodbe z dne 15. 10. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5359830
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Firma: GRAFIK INTERNATIONAL,
d.o.o., podjetje za trgovino, svetovanje,
proizvodnjo, zastopanje in inženiring,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Vodovodna cesta 100
Ustanoviteljica: Zapušek Daniel-Valen-

tin, izstopil 24. 9. 1996; Zapušek Vida,
Ljubljana, Klemenova ulica 33, vstop 24.
9. 1996, vložek 51.917 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-103977

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05546 z dne 22. 11. 1996
pod št. vložka 1/28639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985307
Firma: BLANK, storitve, d.o.o., Ljub-

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 115
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljici: Škodlar Terezija, Ljub-

ljana, Tržaška 115, vstop 25. 10. 1996, vlo-
žek 755.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Benet Kati, Ljubljana, Tbilisijska 2,
vstop 25. 10. 1996, vložek 755.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škodlar Terezija, imenovana 25.
10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo,
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in 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 brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina

na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z 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 iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, 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 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-

danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druga 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 in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost, 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-103979

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05539 z dne 18. 11. 1996
pod št. vložka 1/28610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985269
Firma: PARKPLAN, podjetje za po-

slovanja in upravljanje z nepremičnina-
mi, parkirnimi hišami ter gostinsko in
trgovsko dejavnostjo, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: PARKPLAN, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pod hribom 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sraka Zlatko, Ljubljana,

Cesta dveh cesarjev 55, vstop 4. 10. 1996,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Debeljak Bogdan, Ljubljana, Cesta
XVI/26c, Novo Polje, vstop 4. 10. 1996,
vložek 337.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čoš Martina, Škofja Loka, Groharje-
vo naselje 8, vstop 4. 10. 1996, vložek
187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivančič Branko, Ljubljana, Gašperšičeva
ulica 3a, vstop 4. 10. 1996, vložek 75.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sraka Ve-
ra, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 55, vstop
4. 10. 1006, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivančič Branko, imenovan 4. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 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.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-103980

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05536 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  OVERSEAS  TRADING
COMPANY, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana,  Glavarjeva  ul.  12,  sedež:
Glavarjeva ul. 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova in pro-
kurista ter spremembo družbene pogodbe z
dne 20. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5923875
Firma: OTC - OVERSEAS TRADING

COMPANY, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OTC - OVERSEAS

TRDING COMPANY, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Jakčeva ulica 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: proku-

rist Brajer Miha, razrešen 29. 10. 1996; pro-
kurist Kabir - Khan Majid, Ljubljana, Hudo-
vernikova ulica 13, imenovan 29. 10. 1996.

Rg-103981

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05513 z dne 12. 11. 1996

pod št. vložka 1/28590/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5970504
Firma: RRD, REGIJSKA RAZVOJNA

DRUŽBA, d.o.o., družba za sonaravno
urejanje prostora, Domžale

Skrajšana firma: RRD, REGIJSKA
RAZVOJNA DRUŽBA, d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Ljubljanska 76
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Ulčar Borut, Kamnik,

Cankarjeva 32, vstop 18. 10. 1996, vložek
900.000 SIT, odgtovornost: ne odgovarja;
Rutar Vera, Kamnik, Livarska ulica 5,
vstop 18. 10. 1996, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ulčar Borut, imenovana 18. 10. 1996;
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Rutar Vera, imenovana 18. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484  Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7511 Dejavnost uprave; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;  9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-103983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05338 z dne 11. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET,  sedež:  Pot  pomorščakov  4,
Portorož, pod vložno št. 1/01566/22 vpisalo
v sodni register tega sodišča zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5085063025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Batista Milan, doc. dr., Kranj, Ce-
sta Jaka Platiše 9, imenovan 16. 10. 1996,
kot prodekan za študijske zadeve, zastopa
fakulteto brez omejitev.

Rg-103985

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04977 z dne 26. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa DEBORA, založništvo in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Jeranova 1a, se-
dež: Jeranova 1a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17833/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah, spremembo deležev, osnovne-
ga kapitala ,dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606756
Osnovni kapital: 1,501.100 SIT
Ustanovitelji: Tacol Janislav Peter, vlo-

žek 1,487.100 SIT; Tacol Antonija, vložek
14.000 SIT, oba Ljubljana, Trnovska 4,
vstopila 7. 4. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Tacol Antonija, imenovana 5. 5.
1994, kot namestnica poslovodje zastopa
družbo neomejeno; zastopnica Kokalj Fri-
da, Pekre-Limbuš, Bezjakova 47, imenova-
na 5. 5. 1994, zastopa kot namestnica na
podlagi vsakokratnega pismenega poobla-
stila za zastopanje.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo,
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom, 731 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-103987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04862 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa RENIT, razvoj in trženje
elektronskih naprav, d.o.o., Celovška
280, Ljubljana, pod vložno št. 1/27243/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, naslova, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe z dne 6. 8. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5926475
Firma:  ELRAD  INTERNATIONAL,

razvoj in proizvodnja elektronskih naprav,
d.o.o.

Skrajšana firma: ELRAD INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 26
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Faude Consulting

GmbH, Finanzservice & Unternehmensbe-
ratung, Balingen, Biberacher Strasse 39,
vstop 6. 8. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Faude Rudolf, Balingen, Biberac-
her Strasse 39, imenovan 6. 8. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1996:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 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 ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije.

Dejavnost, izbrisana dne 22. 11. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1754 Proizvodnja drugih teksti-
lij, d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini 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
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; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi troji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki, 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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 kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
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 dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 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; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-103990

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04670 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa NISA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Bičevje 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22695/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5749506
Firma: NISA, trgovina in storitve, d.o.o.,

Brezovica
Skrajšana firma: NISA, d.o.o., Brezovica
Sedež: Brezovica, Cesta v Lipovce 26,

Log
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Botonjić Nisveta, izsto-

pila 17. 9. 1996; Botonjić Sakib, izstopil
17. 9. 1996; izstopil 17. 9. 1996; Žagar
Boris, Ljubljana, Pugljeva ulica 9, vstop
17. 9. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Grden Mojca, Ljublja-
na, Trnovska ulica 10, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Botonjić Sakib, razrešen 17. 9.
1996; direktorica Botonjić Nisveta, razre-
šena 17. 9. 1996; direktor Žagar Boris, ime-
novan 17. 9. 1996 zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Grden Mojca, imeno-
vana 17. 9. 1996, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
2215 Drugo založništvo; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
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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;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil, 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 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; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-

mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 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 dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg.-103991

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04653 z dne 18. 11. 1996
pod št. vložka 1/28608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5971594
Firma:  BONUS  PAVLOVIČ  k.d.,

športna dejavnost
Skrajšana firma: BONUS PAVLOVIČ

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  Ljubljana,  Ulica  Angelce

Ocepkove 13
Ustanovitelja: Pavlovič Milutin, Ljub-

ljana, Ulica Angelce Ocepkove 13, vstop
4. 9. 1996, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Pavlovič Marija-Svasta,
Ljubljana, Ulica Angelce Ocepkove 13,
vstop 4. 9. 1996, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlovič Milutin, imenovan 4. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110

Snemanje filmov in videofilmov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-103992

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04633 z dne 11. 11. 1996
pod št. vložka 1/28584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5971578
Firma: POLO PROMET, podjetje za

storitve, izobraževanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  POLO  PROMET,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 9

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ljubijankić Kasim, Med-

vode, Zgornje Pirniče 91g, vstop 6. 9. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šabič Osman, Ljubljana, Šmartinska
cesta 14, vstop 6. 9. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ljubijankić Kasim, imenovan 6. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Šabić Osman, imenovan 6. 9. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
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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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-103995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04503 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ČESALNICE  LJUBLJANA
d.d.,  Ljubljana,  sedež:  Slovenska  c.  55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00224/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 29. 8. 1996, in predložitev
zapisnika skupščine z dne 29. 8. 1996 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5072492.

Rg-103997

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04390 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  TABOR  LJUBLJANA,
d.d., gostinstvo, turizem in opravljanje
storitev samskim domovom in poslovnim
zgradbam,  Ljubljana,  sedež:  Tabor 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01564/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta ter predložitev
zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5072239
Člani nadzornega sveta: Bole Lilijana in

Polšak Marinka, izstopili 21. 8. 1996; Ka-
šan Zdravka in Neffat Milan, vstopila 21. 8.
1996; Ožbolt Anton, Perdan Zdenka, Ri-
sman Željko in Zupančič Sergej, izstopili
21. 8. 1996 ter Ožbolt Anton, Perdan Zden-
ka, Risman Željko in Zupančič Sergej,
vstopili 21. 8. 1996.

Rg-103998

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04219 z dne 14. 11. 1996 pri

subjektu vpisa KAM-BUS, družba za
prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje
vozil, d.d., sedež: Maistrova ulica 18,
Kamnik, pod vložno št. 1/14498/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in tipa ter datuma
za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5544378
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zlatnar Anton, Kamnik, Godič 76a,
razrešen 22. 7. 1996 in imenovan za za-
stopnika, ki kot uprava zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hren Boža, iz-
stopila 22. 7. 1996; Sajič Žarko, vstopil 22.
7. 1996; Golob Tomaž in Spruk Stane, iz-
stopila 22. 7. 1996 ter Golob Tomaž in
Spruk Stane vstopila 22. 7. 1996.

Rg-104014

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02911 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TERA RD, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Mlaka 4,
Komenda, pod vložno št. 1/03225/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307716
Firma: TERARD, družba za trgovino

in proizvodnjo d.o.o., Komenda
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Souček Rok, Škofja Loka,

Stara Loka 2, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,616.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430
Pridobivanje mineralov za kemijsko pro-
izvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
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;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strežnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 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 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci,jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 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 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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,
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
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drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah;  52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov, 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov, 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov: 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-104030

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04450 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BRODOCK, podjetje za

trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ljubljanskih brigad 25, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523508
Osnovni kapital: 24,595.000 SIT
Ustanovitelj: Šteharnik Leon, Maribor,

Ul. Pohorskega bataljona 47, vstop 3. 12.
1993, vložek 24,595.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Valant Marko, Ljubljana, Rožanska
ulica 5, imenovan 8. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
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 konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine
in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost 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 rastlinskih 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;
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 tipa
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; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov; 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 Oblikova-
nje 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 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 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 sredstva železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ESCS; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra, 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnejrev; 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; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
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na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov, 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2871
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov, 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 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 Fasadrska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, 50402 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 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 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi 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, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 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 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga 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 me-

snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo,
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje,
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
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);
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 Opravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba
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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 računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-104031

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04452 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SAMSON TRADECO, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Dunajska 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5926181
Firma: JEZIKOVNI CENTER PALA-

TIN, družba za jezikovno izobraževanje,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  JEZIKOVNI  CEN-
TER PALATIN, d.o.o.

Rg-104032

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04510 z dne 10. 10. 1996
pri subjektu vpisa CD-COM, založniško
trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Vrhovci, C. X/13a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5607132
Ustanovitelj. Prijatelj Tina, izstopila

28. 8. 1996; Prijatelj Anton, Ljubljana, Vr-
hovci, C. X/13a,vstop 28. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prijatelj Tina, razrešena 28. 8.
1996; direktor Prijatelj Anton, imenovan
28. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104069

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03756 z dne 19. 11. 1996
pod št. vložka 1/28612/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča  ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5953316
Firma:  DANONE,  International

Brands, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106
Ustanovitelj: DANONE International

Brands, Pariz, 26 Rue Treilhard, vstop 26.
3. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Olup Staš, Ljubljana, Stari trg 2,
imenovan 17. 6. 1996 kot predstavnik po-
družnice zastopa podružnico neomejeno v
skladu z zakonom; prokurist Roustchev
Vladimir Dimitrov, Ljubljana, Brodarjev
trg 4, imenovan 17. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:
511 Posredništvo; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7482 Pakiranje.

Rg-104096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07099 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MARVIN & OTTO, sto-
ritve, d.o.o., Švabičeva 5, Ljubljana, se-
dež: Švabičeva 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/28532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5967147
Ustanovitelja: MARVIN & OTTO,

d.o.o., Ljubljana, Švabičeva 5, vstop 30. 12.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nose Tomaž, Ljubljana, Ul. 9.
maja 17, vstop 8. 10. 1996, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104098

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06572 z dne 9. 1. 1997 pri subjek-
tuvpisa INATEL, podjetje za proizvodnjo,
sestavljanje, montažo, razvoj, servis, pro-
dajo in finančne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Ribniška 31, sedež: Ribniška 31, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, spremembo
družbene pogodbe z dne 16. 12. 1996 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516587
Firma:  INATEL,  Telekomunikacije

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Benčina Marjan in

Benčina Janja, oba Ljubljana, Chengdujska
ul. 4, vstopila 31. 5. 1991, vložila po
777.140 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
INATEL d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Rib-
niška 31, vstop 11. 12. 1996, vložek 31.720
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov 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 predvajanja zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 6420 Telekomunika-
cije; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-104101

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06456 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/28758/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996643
Firma: HI COM CERAM, svetovanje in

proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c.
22

Skrajšana  firma:  HI  COM  CERAM
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krivic Silva, Ljubljana,

Martinčeva ul. 11, vstop 5. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krivic Silva, imenovana 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov,
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurška opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, 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; 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, 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje  razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-104107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05574 z dne 10. 12. 1996 pri
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subjektu vpisa MZ, Svetovanje in in-
ženiring, proizvodnja in prodaja pro-
gramske opreme, d.o.o., Ljubljana, Val-
vazorjeva 12, sedež: Valvazorjeva 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03700/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in družbene po-
godbe z dne 29. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5366569
Firma: ZZI, svetovanje in inženiring,

proizvodnja in prodaja programske opre-
me d.o.o.

Skrajšana firma: ZZI d.o.o.

Rg-104110

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05540 z dne 3. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28679/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 598527
Firma: SAVNIK, inovacije, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vandotova 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Savnik Davorin, Ljubljana,

Pod hrasti 24, vstop 18. 10. 1996, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Savnik Peter, Ljubljana, Vandotova 61, vstop
18. 10. 1996, vložek 360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Nečemar Darja, Ljublja-
na, Pod hrasti 61, vstop 18. 10. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Savnik Davorin, imenovan 18. 10.
1996; direktor Savnik Peter, imenovan 18.
10. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Nečemar Darja, imenovana 18.
10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslo-

vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 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; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05538 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa COMPGRAF, marketing,
trgovina, gostinstvo, grafika, d.o.o.,
Bratovževa ploščad 7, Ljubljana, sedež:
Bratovževa ploščad 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04176/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, zastopnika, družbene pogod-
be z dne 24. 10. 1996 in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5320976
Firma: VOMPGRAF, marketing, trgo-

vina, gostinstvo, grafika, d.o.o., Hrvatski
trg 3, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Hrvatski trg 3
Osnovni kapital: 4,002.000 SIT
Ustanovitelj: Kump Breda, izstopila 24.

10. 1996; Kump Miha, izstopil 24. 10.
1996; Kadivnik Miloš, Domžale, Rojska
cesta 29, vstop 30. 5. 1996, vložek
4,002.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Najger Janez, razrešen 15. 5. 1996;
direktor Kadivnik Miloš, imenovan 15. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 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 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 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, začimba-
mi; 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 aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-104121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05079 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTRO LJUBLJANA,
javno podjetje za distribucijo električne
energije p.o., Ljubljana, Slovenska 58,
PE Kočevje, Cesta na Trato 6, Kočevje,
sedež: Cesta na Trato 6, Kočevje, pod
vložno št. 1/09124/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5227992
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gruden Rudi,  oec., razrešen 24. 4.
1991 kot v.d. direktorja, zastopnik Janša
Vincenc, Kočevje, Ulica heroja Marinclja
18, imenovan 24. 4. 1991, kot v.d. direktor-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104126

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04599 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
KAMNIK p.o., sedež: Kajuhova pot 11,
Kamnik, pod vložno št. 1/00857/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lipičnik Franc, razrešen 31. 8.
1996, kot v.d. ravnatelja; zastopnik Krt Ja-
nez, Stahovica, Zgornje Stranje 24, imeno-
van 1. 9. 1996, kot ravnatelj šola zastopa
šolo brez omejitev.

Rg-104130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04303 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa CPZT, Center za prenos
znanja in tehnologij, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Aškerčeva 9, Ljubljana, pod vlož-
no št.1/02040/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
ba in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: RDO CPZT, Center za pre-

nos znanja in tehnologij, p.o., izstopil 15. 4.
1995; Stevanovič Boris, Kranj, Zupančičeva
4, vstop 15. 4. 1995, vložek 396.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Grm Bojan, Ra-
dovljica, Triglavska 38, vstop 15.4. 1995,
vložek 396.000, odgovornost: ne odgovarja;
Bukovec Peter, Ljubljana-Polje, Zaloška
214d, vstop 15. 4. 1995, vložek 393.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vstop 15. 4. 1995, vložek 78.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vstop 15. 4. 1995, vložek 78.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
13. 4. 1995, vložek 159.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bukovec Peter, prof. dr., razrešen
15. 4. 1995; zastopnik Grm Bojan, mag.,
Radovljica, Triglavska 38, razrešen 15. 4.
1995 in ponovno imenovan za zastopnika,

ki zastopa družbo brez omejitev kot poslo-
vodja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja 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; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo, 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestruktuiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00255/00562 - 1996/MP z dne 1.
8. 1996.

Rg-104136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03709 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PROJEKTIVNI ATELJE -
Nizke gradnje d.o.o., podjetje za pro-
jektiranje nizkih gradenj, šport in turi-
zem, Kersnikova 9, Ljubljana, sedež:
Kersnikova 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/19113/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, tipa in datuma zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5622646
Osnovni kapital: 9,506.000 SIT
Ustanovitelji: Brecelj Helena, Ljublja-

na, Beljaška 30, vstop 21. 4. 1¸992, vložek
302.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lilik Milica, Ljubljana, Trebinjska 11,
vstop 21. 4. 1992, vložek 302.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jeglič Erik, Škof-

ja Loka, Trata 27, vstop 21. 4. 1992, vložek
338.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobilica Dejan, Ljubljana, Zelena pot 11,
vstop 21. 4. 1992, vložek 230.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pavič Vanda,
Ljubljana, Rožanska 2, vstop 21. 4. 1992,
vložek 265.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podobnik Janez, Ljubljana, Titova
133, vstop 21. 4. 1992, vložek 265.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Moljk Stane,
Logatec, Tržaška 105, vstop 21. 4. 1992,
vložek 265.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Prebil Ivana, Horjul, Horjul 173,
vstop 21. 4. 1992, vložek 302.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šenk Janez, Ljub-
ljana, Na Korošici 20a, vstop 21. 4. 1992,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrhovec Franci, Ljubljana, Bilečan-
ska 4, vstop 21. 4. 1992,vložek 5.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Lazar Andrej,
Trebnje, Trubarjeva 11, vstop 21. 4. 1992,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čuden Almira, Logatec, Stara cesta
16, vstop 21. 4. 1992, vložek 5.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Selan Irena,
Mengeš, Mlakarjeva 14, Trzin, vstop 21. 4.
1992, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jeglič Erik, ml., Škofja Loka,
Trata 27, vstop 10. 6. 1996, vložek 224.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lindič
Katja, Brezovica, Cesta na Mele 8, Log,
vstop 10. 6. 1996, vložek 224.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop
10. 6. 1996, vložek 944.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10.
6. 1996, vložek 944.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 10. 6. 1996,
vložek 4,876.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Urbanistični zavod- Projektivni
atelje, p.o., Ljubljana, izstop 10. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brecelj Helena, razrešena 10. 6.
1996 in ponovno imenovana za zastopnico,
ki kot začasna poslovodkinja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah, 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je Republike Slovenije za prestruktuiranje
in privatizacijo opr. št. LP 00743/02002 -
1996/ASA z dne 15. 7. 1996.

Rg-104141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04407 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KHM, podjetje za trgovi-
no in mesno proizvodnjo d.o.o, Ljublja-
na, sedež: Grajzerjeva 31, Ljubljana, pod
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vložno št. 1/16711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5641977
Firma: RISC - LINE, proizvodnja, trgo-

vina, storitve, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RISC - LINE d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vurnikova 11
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Korelc Henrik, izstopil

20. 5. 1995; Korelc Marija, izstopila 20. 5.
1995; Rogelj Ignac, Ljubljana, Kašeljska
cesta 32a, vstop 20. 5. 1995, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korelc Simona, Ljubljana, Gostinčarjeva
ulica 5, vstop 20. 5. 1995, vložek 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Korelc Henrik, razrešen 20. 5.
1995; direktor Rogelj Ignac, imenovan 20.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Korelc Simona, imenovana 20. 5.
1995, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno premo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na 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, ra-
dijskimi in TV aparati, 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-

vina na debelo s trdimi,tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti, 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104164

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18617 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa B dur, d.o.o., podjetje za
produkcijo in oddajanje radijskega
programa, Ljubljana, Žerjalova 8, sedež:
Žerjalova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/14937/00 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.: 5619386
Osnovni kapital: 1,714.100 SIT
Ustanovitelja: AS-dur d.o.o., Ljubljana,

Žerjalova 8, vstop 3. 12. 1993, vložek
909.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
BB 1991 d.o.o., Ljubljana, Grintovška 20,
vstop 3. 12. 1993, vložek 804.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996: 221
Založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-104325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03101 z dne 11. 10.1996 pri sub-
jektu vpisa R. A., podjetje za umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, d.o.o.,
Ljubljana, Borutova 7, sedež: Borutova 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07413/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5387108
Firma: R. A., podjetje za umetniško

ustvarjanje in poustvarjanje d.o.o.,
Ljubljana, Borutova 9

Sedež: Ljubljana, Borutova 9

Rg-104339

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03016 z dne 14. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa NARODNA GALERIJA p.o.,
Ljubljana, Prežihova 1, sedež: Prežihova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00615/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža firme s temile podatki:.

Firma: NARODNA GALERIJA p.o.,
Ljubljana, Puharjeva 9

Sedež: Ljubljana, Puharjeva 9

Rg-104356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03692 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LZ INŽENIRING, podjet-
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je za trgovino, proizvodnjo in inženiring,
d.o.o., Grosuplje, Metelkov dvor 11, se-
dež: Metelkov dvor 11, Grosuplje, pod
vložno št. 1/13878/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, sedeža, deleža, usta-
novitelja in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5682690
Firma: LZ INŽENIRING, podjetje za

inženiring in gradbeništvo d.o.o., Trzin
Skrajšana  firma:  LZ  INŽENIRING,

d.o.o., Trzin
Sedež: Mengeš, Pod gozdom 29, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Leon, izstopil

4. 7. 1996; Rankovič Milan, Mengeš, Rake-
fova 17, Trzin, vstop 4. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Leon, razrešen 4. 7. 1996;
direktor Rankovič Milan, imenovan 4. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene

namene; 142 Pridobivanje peska in gline;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 410 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, 454 Zaključna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev, 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6521 Fi-
nančni 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
nepremičnin 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-104377

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07056 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ŽUŽA, trgovina, vzdrže-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Maroltova 6, se-
dež: Maroltova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in spremembo dejavno-
sti s temile podatki.

Matična št.: 5427525
Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo 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; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ri-
bami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
barvami in gradbenim materialom; 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
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opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7511 Dejavnost uprave; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov, 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-104384

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00012 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28831/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123467
Firma: ALP-S, špedicija in trgovina

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALP-S, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žagar Andreja, Ljublja-

na, V Varde 11, vstop 16. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kelher Anton, Ljubljana, Rusjanov
trg 3, imenovan 16. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;

7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-104399

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06928 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  PEPSI-COLA  G.m.b.H.,
Podružnica v Ljubljani, sedež: Koprska
94, Ljubljana, pod vložno št. 1/26129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5866251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bračič Darko, razrešen 13. 12. 1996;
direktor Tevž Slava, Grosuplje, Perovo 17,
imenovana 13. 12. 1996, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Rg-104410

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04793 z dne 30. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE LOGATEC, Tržaška c. 15, Loga-
tec, pod vložno št. 4/00011/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5269865
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Smole Janez, Logatec, Hrib 1, ime-
novan 24. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik; zastopnik Petrov-
čič Ivan, razrešen 24. 7. 1996 kot predsed-
nik upravnega odbora.

Rg-104412

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05917 z dne 27. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28849/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986036
Firma: EXPONAT - STEFANOSKI IN

DRUŽBENIK, d.n.o., kiparstvo, sli-
karstvo, restavratorstvo in konserva-
torstvo, Ljubljana, Pot na Fužine 53

Skrajšana firma: EXPONAT - STEFA-
NOSKI IN DRUŽBENIK, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 53
Ustanovitelja: Stefanoski Save in Stefa-

noski Veljjan, oba Ljubljana, Pot na Fužine
53, vstopila 25. 9. 1996; odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stefanoski Save, imenovan 25. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Stefanoski Veljan, imenovan 25. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov, 7481 Fotografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-

reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-104428

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00025 z dne 25. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123483
Firma:  MIZARSTVO  PURKART,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., Velike
Lašče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lašče, Velike Lašče 127
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Purkat Tomaž, Velike

Lašče, Velike Lašče 127, vstop 9. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Purkat Tomaž, imenovan 9. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo.

Rg-104441

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00481 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa M.Y. inženiring, podjetje
za trženje, informatiko in zunanjo in no-
tranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Petko-
va 30, sedež: Petkova 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5320488
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Slavec Jožef, Ljubljana, Petkova
30, imenovan 21. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5416 Št. 69 – 13. XI. 1997

vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-104469

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03690 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA GABROVKA-DOLE, p.o., se-
dež: Gabrovka 7, Gabrovka, pod vložno
št. 1/01798/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5241197
Ustanovitelj: HP Kmetijska zadruga Ga-

brovka-Dole, p.o., izstop 23. 9. 1996; Kme-
tijsko gozdarska zadruga Dole, z.o.o., Dole
10, vstop 23. 9. 1996, vložek 555 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Rg-104473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04467 z dne 3. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DEGREMONT S.A.
FRANCE, Podružnica Ljubljana, sedež:
Hajdrihova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/28114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5952271
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 4521

Splošna gradbena 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.

Rg-104486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05268 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOKALJ & Co., storitve-
no, proizvodno in trgovsko podjetje
d.n.o., sedež: Kresniški vrh 29, Kresnice,
pod vložno št. 1/23628/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5833370
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28

Rg-104491

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00697 z dne 17. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1124447
Firma: HOPA HOJS & DRUŽABNIK,

k.d.
Skrajšana firma: HOPA HOJS & DRU-

ŽABNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Vodovodna cesta 28a
Ustanovitelja: Hojs Rok, Ljubljana, Vo-

dovodna cesta 28a, vstop 24. 1. 1997, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s

svojim premoženjem; Palek Primož, Ljub-
ljana, Ulica Pohorskega bataljona 127,
vstop 24. 1. 1997, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hojs Rok, imenovan 24. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
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, 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 obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske

storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering).

Rg-104493

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00158 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28910/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123726
Firma: MANXUKA IN BRAT, prodaja

sadja in zelenjave, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MANXUKA  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 244
Ustanovitelja: Manxuka Tahir, Ljublja-

na, Ul. Borca Petra 14, vstop 9. 1. 1997,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Mandjuka Šefket,
Ljubljana, Beblerjev trg 9, vstop 9. 1. 1997,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Manxuka Tahir, imenovan 9. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Mandjuka Šefket, imenovan 9. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1531 Pre-
delava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 5117 Posredništvo pri pro-
daji 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.
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Rg-100034

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02428 z dne 5. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27981/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5948983
Firma:  AVTOTEHNA  VIS  IN  KO-

SEC, trgovska družba za prodajo in ser-
visiranje vozil, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA VIS IN
KOSEC, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Kamniška 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: AVTOTEHNA VIS, za-

stopanje, trgovina in servis, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška c. 228, vstop 17. 4. 1996,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; KAELEKTRON, podjetje za avtoe-
lektroniko in elektroniko, d.o.o., Domžale,
Kamniška 19, vstop 17. 4. 1996, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kosec Alojzij, Domžale, Kamniška 19,
imenovan 25. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev v okviru svojega področja, razen
pri: razpolaganju z nepremičninami družbe
in obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi
bremeni; najemanju in dajanju finančnih
kreditov, garancij oziroma drugih poroštev;
najemanju tujih in oddajanju lastnih po-
slovnih prostorov; odobrava stroške v ok-
viru sprejetega letnega plana; sklepanju
leasing in kreditnih pogodb, ki niso vezane
na predmet poslovanja družbe; investicijah
v nepremičnine in druga osnovna sredstva
nad vrednostjo 3.000 DEM; odloča o ka-
drovskih zadevah, pri čemer lahko zaposlu-
je nove kadre samo v okviru sprejetega let-
nega plana; sklepanju dolgoročnih pogodb
za storitve zunanjih izvajalcev in pogodb
za storitve zunanjih izvajalcev v vrednosti
nad 3.000 DEM.

V naštetih primerih mora direktor pred
sklenitvijo posla dobiti soglasje skupščine.
Dokumente v navedenih poslih mora so-
podpisati predsednik skupščine; zastopnica
Kosec Alenka, Domžale, Kamniška 19,
imenovana 25. 4. 1996, zastopa družbo kot
prokuristka in ima vsa pooblastila, vključ-
no z naslednjimi: sopodpisuje vse doku-
mente, za katere je v zakonu ali z družbeno
pogodbo določeno, da mora direktor druž-
be predhodno pridobiti soglasje skupščine,
še posebej pa to velja za vse kreditne, ga-
rancijske, hipotekarne in investicijske po-
godbe; ima posebna pooblastila v pravnem
prometu z nepremičninami, vključno z
obremenjevanjem nepremičnin s stvarnimi
bremeni v skladu s sklepom skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-

mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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 drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 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 prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov, 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij, 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04492 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VRBAJN, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Dobrova, se-
dež: Podsmreka 16, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5914035
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Selan Miran, Ljubljana,

Podsmreka 16, vstop 7. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
01132 Sadjarstvo; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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 živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5147 Trgovi-
na 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.
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Rg-100750

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00425 z dne 27. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa PAJN, zavod za sonaravno bi-
vanje, Videm 2a, Cerknica, sedež: Videm
2a, Cerknica, pod vložno št. 1/26651/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858020
Ustanovitelja: Mahne Liljana, Cerknica,

Popkova 4, izstopila 24. 1. 1996; Škerbec
Samo, Stari trg pri Ložu, Podcerkev 30,
izstopil 24. 1. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škerbec Samo, razrešen 24. 1. 1996;
zastopnica Mahne Liljana, razrešena 24. 1.
1996; zastopnik Jenče Ljoba, Cerknica, Vi-
dem 2a, razrešen 24. 1. 1996 kot namestnik
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 221 Založništvo; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 8042
Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-101568

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04611 z dne 14. 11. 1996
pod št. vložka 1/28601/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5958814
Firma: ALUKOVIN, proizvodnja, mon-

taža in posredništvo, d.o.o., Dob
Skrajšana firma: ALUKOVIN, d.o.o.,

Dob
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dob, Ul. Mirana Jarca 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Janez, Dob, Ul. Mi-

rana Jarca 6, vstop 30. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlič Janez, imenovan 30. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1996:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Pro-

izvodnja dvigalnih in transportnih naprav,
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-101649

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06360 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/28764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5996511
Firma: SMERAJC IN DRUŽBENIK,

proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: SMERAJC IN DRUŽ-

BENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Ustanoviteljici: Smerajc Jadranka, Ljub-

ljana Šmartno, Zgornje Gameljne 35a, vstop
4. 12. 1996, vložek 9.500 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Vindiš-
man Marija, Ljubljana Šmartno, Zgornje Ga-
meljne 26, vstop 4. 12. 1996, vložek 500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Smerajc Jadranka, imenovana 4.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1996:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 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; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti. d.n.

Rg-102245

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03360 z dne 15. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRIMOŽ trade, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/26974/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5919240
Ustanovitelj: Kastelic Igor, Ljubljana,

Snebersko nabrežje 64, izstopil 2. 7. 1996;
Kastelic Anton, Ljubljana, Bilečanska 5,
vstopil 19. 10. 1995, vložek 1,248.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05834 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa OVCA, podjetje za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 27, sedež: Zaloška 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22326/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 11. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5759048
Firma: VIDERAN, podjetje za stori-

tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDERAN, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:

2030 Stavbno pohištvo; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 69 – 13. XI. 1997 Stran 5419

zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, 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; 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 trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo,
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
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;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki, 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-

mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74832 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-102343

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05932 z dne 6. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LAMKO, podjetje za pro-
met s tekstilnimi izdelki, d.o.o., sedež:
Blatnica 1a, Trzin, pod vložno št.
1/02354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5292166
Sedež: Ljubljana, Celovška 172
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997:

17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini 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 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;

51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo, 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, 52610
Trgovina na drobno po pošti, 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-102504

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05712 z dne 5. 12 .1996 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA GEOLOGIJO,
GEOTEHNIKO IN GEOFIZIKO, sedež:
Dimičeva  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05672/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5051410
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomšič Janez, razrešen 2. 8. 1996;
zastopnik Dimkovski Trajan, Ljubljana,
Vojkova cesta 71, imenovan 3. 8. 1996, ki
kot v.d. direktorja zastopa inštitut brez
omejitev.

Rg-102567

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16110 z dne 9. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ISKRA ELEKTROOPTIKA,
proizvodnja opto-elektronskih naprav in
sistemov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne
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7, Ljubljana, pod vložno št. 1/12391/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, spremembo deležev, dejavnosti
in naziva ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5497922
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FOTONA, d.d., Ljubljana,

Stegne 7, vstop 16. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
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; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 511 Posredništvo; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-102744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06216 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/28736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996341
Firma: LUX-DI, Marušič & Co., Lux

Design, Inženiring, Trženje, Consulting,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LUX-DI, Marušič &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Legatova ulica 19
Ustanovitelja: Marušič Nenad in Pavlič-

Marušič Marija, oba Ljubljana, Legatova
ulica 19, vstopila 29. 11. 1996, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marušič Nenad, imenovan 29. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Pavlič-Marušič Marija, imenovana 29. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
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 opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, 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
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, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-

vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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
aparati, 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
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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 dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost,
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov, 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-103251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04741 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOČNA, trgovsko podjet-
je d.d., sedež: Ekslerjeva 8, Kamnik, pod
vložno št. 1/01360/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo datuma za za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5024684
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kopušar Jože, Domžale, Tolstojeva
14, razrešen 1. 7. 1996 in ponovno imeno-
van za zastopnika, ki kot uprava zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kvas Rajko, iz-
stopil 1. 7. 1996 in ponovno vstopil dne 1.
7. 1996; Djuraševič Borut, izstopil 1. 7.
1996 in ponovno vstopil dne 1. 7. 1996;
Vehovec Viktorija, izstopila 1. 7. 1996 in
ponovno vstopila dne 1. 7. 1996; Strle Jože
in Gognjavec Ivica, vstopila dne 1. 7. 1996.

Rg-103263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05301 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  KEM-KAST,  družba  za
proizvodnjo, trgovino in zastopanje,
Domžale, d.o.o., Domžale, Ihan 38, sedež:
Ihan 38, Domžale, pod vložno št.
1/03126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5296200
Firma: KEM-KAST, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Domžale

Skrajšana firma: KEM-KAST, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,736.665 SIT
Ustanovitelja: Kac-Strmole Terezija in

Strmole Vojteh, oba Ljubljana, Hranilniška
1, vstopila 15. 11. 1989, vložila po
868.332,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-103469

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01068 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FECTING, inženiring, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5841941
Osnovni kapital: 4,480.000 SIT
Ustanovitelj: Šavel Jože, Murska Sobo-

ta, Liškova ulica 61, Černelavci, vstop 16.
3. 1994, vložek 4,480.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-103528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19014 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa OMEGA COMMERCE, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Videm 45a, Vi-
dem-Dobrepolje, pod vložno št. 1/02077/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo priimka družbenice (Baša Ni-
ves) s temile podatki:

Matična št.: 5279623
Firma: OMEGA COMMERCE, trgov-

sko podjetje, d.o.o., Videm-Dobrepolje
Osnovni kapital: 26,551.000 SIT
Ustanovitelji: Strnad Dušan, Strnad Ba-

ša Nives in Strnad Marija, vsi Videm-Do-
brepolje, Videm 47a, vstopili 15. 5. 1989,
vložili po 8,850.333,30 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-103533

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04855 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa HOLIN, d.o.o., Zastopanje
tujih firm, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, sedež: Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/27245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 23. 9. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5926432
Firma: HOLIN, d.o.o., Zastopanje tu-

jih firm, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vojkova 58
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:

17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij. letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-

ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103545

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04536 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOMONTAŽA - BUS,
družba za proizvodnjo, razvoj in trženje
avtobusov, d.o.o., Ljubljana, Celovška
180, sedež: Celovška 180, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07977/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5400201
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zore Albert, razrešen 31. 8. 1996;
direktor Rejec Lucijan, Tolmin, Gregorči-
čeva 20, imenovan 22. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103799

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03497 z dne 14. 10. 1996
pod št. vložka 1/04916/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5339529002
Firma: REGISTRATOR, podjetje za

ekonomiko in računalništvo, d.o.o., Po-
družnica Kamnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kamnik, Ljubljanska 10
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Ustanovitelj: REGISTRATOR, podjetje
za ekonomiko in računalništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 91, vstop 2. 7. 1996,
odgovornost, vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ku-
melj Stane, Kamnik, Ljubljanska 10, ime-
novan 2. 7. 1996, kot direktor ne more brez
soglasja skupščine: prevzemati garancije,
poroštva ali kakršnegakoli drugega jamstva
za družbo, ne glede na višino; sklepati po-
godb o odtujitvi ali obremenitvi nepremič-
nin družbe; sklepati drugih pogodb, če po-
godbeni znesek presega 10.000 DEM ali če
gre za trajnejši pogodbeni odnos; proku-
ristka Kumelj Vesna, Kamnik, Ljubljanska
10, imenovana 2. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03421 z dne 2. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  CANKARJEVA  ZA-
LOŽBA, d.d., Založniško in trgovsko pod-
jetje, Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, se-
dež: Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01673/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta z dne
18. 6. 1996 in sklepa o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5049415
Na podlagi sklepa skupščine z dne 18.

6. 1996 se sprejme sklep o pogojnem pove-
čanju osnovnega kapitala. Podlaga za po-
večanje osnovnega kapitala je zamenjava
izdanih zamenljivih obveznic Kapitalske-
mu skladu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d., Ljubljana, kot upravičen-
cu, v višini 710.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan zamenjave, za navadne delnice
v roku 5 let od izdaje obveznic. Na dan
sklepanja znaša protivrednost pogojno po-
večanega osnovnega kapitala 63,900.000
SIT.

Rg-104068

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03758 z dne 19. 11. 1996
pod št. vložka 1/28611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5953286
Firma:  KSENJA,  trgovsko  podjetje,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 152,

hala 8a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marn Bronka, Ljublja-

na, Beblerjev trg 10, vstop 11. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marn Bronka, imenovana 11. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996: 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-104073

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03607 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  STEKLARNA  HRAST-
NIK, p.o., sedež: Cesta 1. maja 14, Hrast-
nik, pod vložno št. 1/01837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, dejav-
nosti, datuma za zastopnika, ustanovitelje,
deleže, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5254132
Firma:  STEKLARNA  HRASTNIK,

družba za proizvodnjo steklenih izdel-
kov, d.d.

Skrajšana  firma:  STEKLARNA
HRASTNIK, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1,409.550.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 29. 5. 1996, vložek 723,911.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
29. 5. 1996, vložek 137,095.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 29. 5. 1996, vložek 137,095.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 29. 5. 1996, vlo-

žili 137,259.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 29. 5. 1996, vložili 274,190.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Binder Stojan, dipl. ing., Radeče,
Ulica Milana Majcna 35, razrešen 30. 5.
1996 in ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bauerheim Pa-
vel, Koritnik Matija, Krošlin Majda, Vastič
Nevenka, Gornik Marinka in Polak Marjan,
vsi vstopili 29. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1996:
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov, 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov, 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n..

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00733/00793 - 1996/KJ z dne 8.
7. 1996.

Rg-104099

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06487 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/28752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996651
Firma: CHS, Distribucija računalni-

ške opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: CHS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 38
Osnovni kapital: 2,780.236 SIT
Ustanovitelj: PLANET INTERNET

HOLDINGS INC., Vilmington, Delaware,
1314 N. Market Street, vstop 27. 11. 1996,
vložek 2,780.236 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-
sednik uprave Rismal Borut, Ljubljana,
Cankarjeva cesta 4, imenovan 27. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1996:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo.

Rg-104168

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13175 z dne 24. 12. 1996 pri
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subjektu  vpisa  ISKRA  OPTIČNE  KO-
MUNIKACIJE LJUBLJANA, d.o.o., se-
dež: Stegne 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/11223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5462088
Ustanovitelji: Ramor Andrej, Ljubljana,

Groharjeva 2c, izstop 19. 10. 1993; Rozman
Drago, Ljubljana, Brilejeva 13; Šimenc
Ivan, Ljubljana, Smrtnikova 4; Šprinzar
Anica, Ljubljana, Titova 131; Štok Silve-
ster, Ljubljana, Levarjeva 90; Vidmar Av-
guštin, Ljubljana, Pot heroja Trtnika 6; Za-
lar Igor, Ljubljana, Hošiminhova 9; Založ-
nik Jože, Medvode, Žlebe 3; Jeraj Julij, Vo-
dice, Nova ulica 8; vsi izstopili 20. 10. 1993;
Klemenčič Iztok, Ljubljana, Pod lipami 62,
izstopil 21. 10. 1993; Korunovski Mitja,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 24; Kralj
Marko, Kranj, Kokrškega odreda 30; Lebar
Andrej, Ljubljana, Kogojeva 4; vsi izstopili
20. 10. 1993, Mušič Brane, Kamnik, Kavči-
čeva 10, izstopil 23. 2. 1993; Pečnik Marjan,
Ljubljana, Rusjanov trg 8, Pezdirc Boris,
Ljubljana, Drobošnjakova 3a; Rajver Zoran,
Ljubljana, Funtkova 30; Baliž Uroš, Vodice,
Ob Jami 8, izstopili 20. 10. 1993; Bevc Du-
šan, Ljubljana, Hrvatski trg 2, izstopil 21.
10. 1993; Bokal Mira, Ljubljana, Vodnikova
6a, izstopila 20. 10. 1993; Brvar Jože, Ljub-
ljana, Brilejeva 2,  izstopil 16. 2. 1994; Ču-
fer Bogomir, Ljubljana, Pohorskega bataljo-
na 247; Divjak Džordže, Ljubljana, Bratov
Učakar 68; Hoja Andreja, Ljubljana, Ra-
šiška 1; Žagar Miryema, Ljubljana, Dunaj-
ska 101; Žagar Janez, Ljubljana, Peruzzije-
va 7a; Žiberna Miran, Ljubljana, Vojkova
10, vsi izstopili 20. 10. 1993; FOTONA,
d.d., Ljubljana, Stegne 7, vstop 20. 2. 1991,
vložek 20:408 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ramor Andrej, razrešen 2. 5. 1994;
direktor Zupan Bogdan, Kranj, Rudija Pa-
peža 34, imenovan 30. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-104327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00682 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa NICO-ELEKTRO, d.o.o.,
Ljubljana, Splošna uvozna organizacija
marketinga izvoza, posredništva in trgo-
vine, sedež: Celovška 73, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11987/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5477042
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Groff Marijan, razrešen 27. 1. 1997;
direktor Šifrar Franc, Škofja Loka, Cesta
talcev 2, imenovan 27. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Sokolov
Vladimir, Ljubljana, Celovška c. 136, ime-
novan 27. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05931 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ORING, podjetje za raču-
nalništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež:  Milčinskega  64,  Ljubljana,  pod

vložno št. 1/06185/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5351642
Firma: ORING, podjetje za računal-

ništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vo-
dovodna 100

Sedež: Ljubljana, Vodovodna 100

Rg-104509

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06768 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DEFILE, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Medvode, sedež: Čelesnikova 22, Medvo-
de, pod vložno št. 1/13596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539692
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 1716

Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
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 iz-
delkov 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; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil, 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
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; 2111 Proizvodnja vlak-
nin; 2212 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-

li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij 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
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104514

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04129 z dne 4. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DEA CENTER, svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 21a,
sedež:  Hajdrihova  21a,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/27575/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5936144
Ustanovitelj: Ziherl Slavko, izstop

30. 7. 1996; YANNI, mobilna telefonija,
d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 21a, vstop 20.
2. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Ziherl Slavko, razrešen 30. 7. 1996; za-
stopnik Artič Janez, Ljubljana, Hajdrihova
21a, razrešen 30. 7. 1997 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104544

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05992 z dne 3. 2. 1997, pod
št. vložka 1/28871/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986133
Firma: FINAIN, inženiring, d.o.o., Ljub-

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

ljana
Pravnoorg. oblika: držba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Vrhovci,  Cesta

XXXII/3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Herbst Zvonimira, Ljub-

ljana, Matjanova pot 11, vstop 22. 10. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Grašek Aleš, Ljubljana, Koprska uli-
ca 34, vstop 22. 10. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gruden
Peter, Ljubljana, Vrhovci, Cesta XXXII/3a,
vstop 22. 10. 1996, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gruden Peter, imenovan 22. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 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
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7010 Poslovanje z last-
nimi 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; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104547

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06567 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, firme,
družbenikov, zastopnika, družbene pogod-
be z dne 9. 12. 1996 in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5805104
Firma: AMG 2000, d.o.o., izobraževa-

nje in storitve
Skrajšana firma: AMG 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Hrastnik, Trg F. Kozarja 1b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dular Danijela, izstopila

9. 12. 1996; Gerčer Alojz, Laško, Brezno 7,
vstop 9. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dular Danijela, razrešena 9. 12.
1996; direktor Gerčer Cvetko, Dol pri
Hrastniku, Planinska cesta 3, imenovan
9. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela

in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl. št.
1/03456/00 s firmo KRTIS, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., Boštanj, s sede-
žem Boštanj, Dol. Boštanj 115.

Rg-104553

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05907 z dne 5. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIOTEC, Biotehnical Erosion
Control, d.o.o., Ljubljana, Tratnikova 56,
sedež: Tratnikova 56, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18139/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev, zastopnikov in družbene pogod-
be z dne 12. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5636418
Firma: BIOTEC, Biotehnical Erosion

Control, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 158
Ustanovitelja: Šubic Marko, izstopil 23.

9. 1996; Šubic Ana, izstopila 23. 9. 1997;
International Biotec Limited, Vaduz, Aeu-
lestrasse 5, vstop 23. 9. 1996, vložek
1,492.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ileršič Jože, Begunje pri Cerknici, Brezje
1, vstop 23. 9. 1996, vložek 15.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnica Šubic Ana, razrešena 12. 11. 1996;
zastopnik Cepič Žiga, Ljubljana, Potokar-
jeva ulica 51, imenovan 12. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Iler-
šič Jože, Begunje pri Cerknici, Brezje 1,
imenovan 12. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Šubic Jakob,
Ljubljana, Tratnikova ulica 56, imenovan
12. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104557

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06158 z dne 14. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SVEA, Lesna industrija,
d.d., Zagorje ob Savi, sedež: Cesta 20.
julija 23, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034167
Člani nadzornega sveta: Groff Marijan,

izstopil 30. 8. 1996; Frelih Marija, vstopila
30. 8. 1996.

Rg-104568

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00121 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VINJETA JELEN, založ-
ništvo in storitve, k.d., Ljubljana, Tbili-
sijska 20, sedež: Tbilisijska 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz k.d. v d.o.o., spremembo deleža, spre-
membo kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki.

Matična št.: 5839491
Firma: VINJETA JELEN, založništvo

in storitve, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska
20

Skrajšana firma: VINJETA JELEN,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
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odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Jelen Igor, Portorož, Senč-

na pot 19, izstopil iz k.d. in vstopil v d.o.o.
dne 16. 12. 1996, vložek 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vitežnik-Jelen Saša,
Ljubljana, Tbilisijska 20, izstopila iz k.d. in
vstopila v d.o.o. dne 16. 12. 1996, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
4521 Splošna gradbena dela; 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; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 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; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-104573

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14220 z dne 6. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa FIP, d.o.o., trgovsko podjetje, se-
dež: Gustinčičeva 15, Šmartno pod Šmar-

no goro, pod vložno št. 1/20467/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala ter spremembo de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5688795
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fištrovič Peter, Šmartno

pod Šmarno goro, Gustinčičeva 15, vstop
23. 11. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-104576

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05525 z dne 10. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa CEMENTARNA TRBOVLJE,
d.d., sedež: Kolodvorska cesta 5, Trbov-
lje, pod vložno št. 1/00989/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča lastninsko preobli-
kovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
zastopnika, osnovnega kapitala, deleža, de-
javnosti, spremembo članov nadzornega
sveta in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5034582
Firma: CEMENTARNA TRBOVLJE,

d.d., Trbovlje, Kolodvorska c. 5
Skrajšana firma: CEMENTARNA TR-

BOVLJE,  d.d.
Sedež: Trbovlje, Kolodvorska c. 5
Osnovni kapital: 1,766.000.000 SIT
Ustanovitelji: Cementarna Trbovlje,

d.d., izstop 9. 5. 1996; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 9. 5. 1996, vložek 176,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 9. 5. 1996, vložek 176,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 9. 5.
1996, vložek 578,010.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 9. 5. 1996, vložil
352,390.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa
vstopili 9. 5. 1996, vložili 305,800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; delničarji iz
naslova javne prodaje delnic, vstopili 9. 5.
1996, vložili 176,600.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Malovrh Janez, Trbovlje, Sallaumines
5b, razrešen 9. 5. 1996 in ponovno imeno-
van za predsednika začasne uprave; član
uprave Potrpin Rudolf, Trbovlje, Sallaumi-
nes 5a, imenovan 9. 5. 1996.

Člani nadzornega sveta: Blaznek Franc,
Radak Milivoj, Sluga Ignac, Škalički Du-
šan, Hribar Albin in Popovič Miodrag, vsi
vstopili 9. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2651 Proizvodnja cementa; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo,
2664 Proizvodnja malte; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00779/00663 - 1996/KJ z dne 28. 10. 1996.

Rg-104579

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05820 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SCT, INDUSTRIJA APNA
KRESNICE, proizvodnja in trgovina z
apnom, d.o.o., Kresnice, Kresnice 14, se-
dež: Kresnice 14, Kresnice, pod vložno št.
1/10757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5460069
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:

2652 Proizvodnja apna; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-104631

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06944 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa Lončarsko podjetje Ko-
menda, p.o., sedež: Mlaka 4, Komenda,
pod vložno št. 1/00630/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev. osnovnega kapitala, datuma za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066395
Firma: LPK, Lončarsko podjetje Ko-

menda, d.o.o.
Skrajšana firma: LPK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 17,590.000 SIT
Ustanovitelji: Lončarsko podjetje Ko-

menda, Mlaka 4, Komenda, izstop 14. 11.
1996; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja RS, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vstop 14. 11. 1996, vlo-
žek 1,760.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 11. 1996,
vložek 1,760.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 14. 11. 1996, vlo-
žek 3,540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štern Franc, Komenda, Mlaka 7a,
vstop 14. 11. 1996, vložek 410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Završnik Mi-
lenca, Komenda, Klanec 7b, vstop 14. 11.
1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mavsar Darko, Komenda, Gora
pri Komendi 17, vstop 14. 11. 1996, vložek
340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Souček Darja, Škofja Loka, Stara Loka 2,
vstop 14. 11. 1996, vložek 7,260.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Perme Franc,
Komenda, Mlaka 11a, vstop 14. 11. 1996,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Souček Rok, Škofja Loka, Stara Lo-
ka 2, vstop 14. 11. 1996, vložek 700.000
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SIT, odgovornost: ne odgovarja, Ravnikar
Marko, Komenda, Mlaka 27, vstop 14. 11.
1996, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Souček Stoler Aleksandra Alja,
Škofja Loka, Stara Loka 2, vstop 14. 11.
1996, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ravnikar Angela, Komenda,
Mlaka 27, vstop 14. 11. 1996, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perme Katja, Komenda, Mlaka 11a, vstop
14. 11. 1996, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štrukelj Sandra,
Mengeš, Slovenska cesta 24a, vstop 14. 11.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Souček Darja, razrešena 14. 11.
1996 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Souček Rok,
Završnik Mlena in Štern Franc, vsi vstopili
14. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2211 Izdajanje knjig, 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi 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 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00959/00962 -
1996/NGT z dne 20. 12. 1996.

Rg-104644

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04941 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MIREX TRADE, Izvoz -
uvoz in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Polje
351b, sedež: Polje 351b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24667/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova, usta-
novitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5815932
Firma: MIREX TRADE, Izvoz-uvoz in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Splitska 8
Ustanoviteljica: Mozetič Miran, izstop

12. 7. 1996; Mozetič Anica, Sežana, Pod
Sedovnikom 31, vstop 12. 7. 1996, vložek

1,507.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mozetič Miran, razrešen 12. 7. 1996;
direktorica Mozetič Anica, imenovana 12.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104650

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06351 z dne 3. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LAMONT, proizvodnja in
komercialno zastopstvo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vojkova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12906/00 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.: 5509467
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrinšek Franc, Ljublja-

na, Vojkova 5, vstop 1. 7. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 2010 Žaganje in skob-
ljanje 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; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2665 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač: 4521 Splošna
gradbena dela, 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
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prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi 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 obla-
čili; 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
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje, 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-

pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104659

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00351 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28888/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123980
Firma: EURO BROKERS, družba za

poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Pu-
harjeva 2

Skrajšana  firma:  EURO  BROKERS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Puharjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zagmajster Viktorija,

Portorož, Senčna pot 22, vstop 23. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zagmajster Viktorija, imenovana
23. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo 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
kemikalj; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 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 obla-
čili; 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
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
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izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5150 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
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov, 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov, 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104662

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00364 z dne 11. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124021
Firma:  TEATER,  Družba  za  umet-

niško ustvarjanje, d.o.o., Ogrinčeva 15,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ogrinčeva 15
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Stražišar Andrej, Ljublja-

na, Ogrinčeva 15, vstop 24. 12. 1996, vlo-
žek 1,120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mavrič Vita, Celje, Kocenova 2,
vstop 24. 12. 1996, vložek 480.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mavrič Vita, imenovana 24. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Stražišar Andrej, imenovan 24. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-104665

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00369 z dne 13. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28914/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1124102
Firma: GRDADOLNIK IN DRUŽBE-

NIK, vzdrževanje vozil in trgovina, k.d.
Skrajšana  firma:  GRDADOLNIK  IN

DRUŽBENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 337
Ustanovitelja: Grdadolnik Mihael, Ljub-

ljana, Tržaška 337, vstop 17. 1. 1997, vlo-
žek 9.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Grdadolnik Leonora,
Ljubljana, Tržaška cesta 337, vstop 17. 1.
1997, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grdadolnik Mihael, imenovan 17. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-104971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06796 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa RECINKO, d.o.o., podjet-
je za zaposlovanje in rehabilitacijo inva-
lidov, Roška cesta 64, Kočevje, sedež:

Roška cesta 64, Kočevje, pod vložno št.
1/27585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, družbene pogodbe z dne 16.
12. 1996 ter izvolitev članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5938104
Ustanovitelja: Mercator-Kmetijsko gos-

podarstvo Kočevje, d.o.o., Kočevje, Kolod-
vorska ulica 23, vstop 16. 2. 1996, vložek
480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gozdno gospodarstvo Kočevje, p.o., Ko-
čevje, Rožna ulica 39, vstop 16. 2. 1996,
vložek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; INKOP, Industrija kovinske opreme,
p.o., Kočevje, izstop 16. 12. 1996

Člani nadzornega sveta: Žlindra Janez,
Južnič Branko in Gašparac Antun, vsi vsto-
pili 16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771
Proizvodnja nogavic; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 4521
Splošna gradbena dela; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-104977

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00345 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu  vpisa  PAPIRNICA  VEVČE,
d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, sedež:
Vevška cesta 52, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.:5033721
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Sevšek Roman, razrešen 31. 12. 1996;
skupni prokurist Jagodič Marko, Ljubljana-
Polje, Berčičeva ul. 1a, razrešen 31. 12.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo vedno samo skupaj s še enim poslo-
vodjem ali prokuristom; skupni prokurist
Brezavšček Vladimir, Ljubljana, Pod vrba-
mi 43, razrešen 31. 12. 1996 ter dne 1. 1.
1997 imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo vedno samo skupaj s še enim poslo-
vodjem ali prokuristom.

Rg-105051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07050 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  JOŠT  SVETEK  &  Co.,
športna oprema, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Jurčkova c. 70, Ljubljana, pod vložno št.
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1/03844/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene po-
godbe z dne 27. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5320739
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50

Rg-105106

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06199 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LEXUS, mednarodno pod-
jetje, uvoz-izvoz, d.o.o., Vrhnika, Bevke
34, sedež: Bevke 34, Vrhnika, pod vložno
št. 1/16242/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev, zastopnikov in poobla-
stil ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5598281
Osnovni kapital: 1,548.500 SIT
Ustanovitelj: Bacetič Goran, izstop 10.

5. 1994; Gale Rok, Vrhnika, Bevke 34,
vstop 5. 2. 1992, vložek 1,548.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bacetič Goran, razrešen 10. 5. 1994;
zastopnik Gale Rok, razrešen 10. 5. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo,
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah, 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-

janje izdelkov široke porabe, 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
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;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-105111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04111 z dne 25. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa B & M ELIT, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Slivna 13, Vače, pod vlož-
no št. 1/10482/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5454581
Firma: B & M ELIT, gradbeni inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: B & M ELIT, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cerkniška ulica 8
Ustanovitelji: Vrtačnik Bojan, Vače,

Slivna 13, vstop 20. 12. 1990, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škvorc Mirko, Ljubljana, Rusjanov trg 4,
vstop 20. 12. 1990, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dimnik Go-
razd, Ljubljana Polje, Gabrje pri Jančah 24,
vstop 1. 8. 1996, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno premo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-

delki, barvami in gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105113

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04318 z dne 17. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOTA 92, Gospodarsko sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/08085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5406919
Ustanovitelj: Kolenc Tatjana, izstop

19. 7. 1996; Kolenc Dejan, Ljubljana, Ker-
snikova ulica 10, vstop 19. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolenc Tatjana, razrešena 19. 7.
1996; direktor Kolenc Dejan, imenovan
19. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij.
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 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; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
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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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105122

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06367 z dne 25. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996546
Firma: OSA-T, Družba za gradbeniš-

tvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: OSA-T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: APA TRADE, d.o.o.,

Ljubljana, Kolodvorska 9, vstop 6. 12.
1996, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; OBNOVA, d.o.o., Ljubljana,
Škofova 7, vstop 6. 12. 1996, vložek
382.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SAM, d.o.o., Prelog, Domžale, Pod hribom
2, vstop 6. 12. 1996, vložek 382.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Erbežnik Aleš, Ljubljana, Litostrojska
26, imenovan 6. 12. 1996, mora pridobiti
predhodno soglasje skupščine družbe za ve-
ljavno sklenitev naslednjih poslov: vse po-
sle v zvezi z nakupom ali prodajo nepremič-
nin, najemanjem ali dajanjem posojil, daja-
njem garancij, hipotekarnih ali kakršnih koli
jamstev za obveznosti družbe in drugih
oseb; sklepanje leasing pogodb ali pogodb o
dolgoročnih prodajah in nabavah blaga, po-
godb, ki se nanašajo na pravice industrijske
lastnine, ustanavljanje podružnic in družb
hčera, nakupe poslovnega deleža - delnic
drugih podjetij, uvajanje novih proizvodov
in dejavnosti ali opustitev dosedanjih; ime-
novanje delavcev s posebnimi pooblastili.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-

vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, 85322 Dejavnost invalidskih organiza-
cij; 85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-105125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07028 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IMP TOVARNA
ARMATUR, izdelava in servis industrij-
skih armatur, d.d., sedež: Ljubljanska c.
43, Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/13027/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika, datu-
ma zastopanja, spremembo članov nadzor-
nega sveta in spremembo statuta z dne 4.
11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5504821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kralj Jernej, Cerklje, Cerkljanska
Dobrava št. 22, razrešen 11. 12. 1996 kot
začasni direktor in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zalatelj Marko,
Drab Maksimiljan in Vulič Zoran, izstopili
4. 11. 1996; Gerič Sonja, predsednica, Kel-
višar Marta in Vulič Zorah, namestnik, vsi
vstopili 4. 11. 1996.

Rg-105127

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07181 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POLCOM, podjetje za fi-
nančno in ekonomsko svetovanje, d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska 47, sedež: Ljub-
ljanska  47,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/19393/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, zastopnikov ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5645298
Ustanovitelj: Poljanšek Maja, izstop 17.

12. 1996; Poljanšek Leopold, Ljubljana,
Mašera Spasičeva 5, vstop 2. 7. 1992, vlo-
žek 2,189.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Poljanšek Maja, razrešena 17. 12.
1996; direktor Poljanšek Leopold, imeno-

van 17. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 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 debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
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 prehrane;
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 dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 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; 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 vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja, 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagira-
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
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105135

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00619 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ŠPORTPLAN, gradbeno
podjetje, Domžale, d.o.o., sedež: Kopa-
liška ul. b.š., Ljubljana, pod vložno št.
1/05032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 17220/94 zara-
di sedeža firme in naslova ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5366950
Sedež: Domžale, Kopališka ul. b.š.
Ustanovitelj: Dimnik Dušan, Kranj, Go-

renjskega odreda 10, vstop 15. 2. 1990, vlo-
žek 8,442.309,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01093 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ICEC, svetovanje, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razrešitev direktorja, proku-
ristov, imenovanje uprave, izvršilnega di-
rektorja, nadzornega sveta in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 5. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.:5924120
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Meysel Siegfried, dr., razrešen 5. 2.
1997; prokurist Dostal Jaroslav, razrešen 5.
2. 1997; predsednik uprave Dostal David,
Ostrava, imenovan 5. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; član uprave Cicman
Marian, Liptovski Mikulaš, imenovan 5. 2.
1997, ki družbo zastopa skupaj z enim čla-
nom uprave ali skupaj s prokuristom; di-
rektor Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva 9,
razrešen 5. 2. 1997 in imenovan za člana
uprave, ki družbo zastopa skupaj z enim
članom uprave ali skupaj s prokuristom;
član uprave Kržič Marjan, Ljubljana, Mi-
klošičeva 8, imenovan 5. 2. 1997, družbo
zastopa skupaj z enim članom uprave ali
skupaj s prokuristom; član uprave Kocbek
Janez, Pesnica, Šentilj v Slovenskih gori-
cah 67h, imenovan 5. 2. 1997, družbo za-
stopa skupaj z enim članom uprave ali sku-
paj s prokuristom; zastopnik Slouka Jan,
Šumperk, imenovan 5. 2. 1997, kot izvršil-
ni direktor družbo zastopa skupaj z enim
članom uprave ali skupaj s prokuristom.

Člani nadzornega sveta: Dostal Jaro-
slav, Sulma Roberi, Senica Miro, Brajković
Miljenko, Radonič Ina in Zajec Fedor, vsi
vstopili 5. 2. 1997.

Rg-105142

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06109 z dne 5. 2. 1997 pod

št. vložka 1/2882/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986273
Firma: GRMI, d.o.o., založništvo in ti-

skarstvo, Škofljica
Skrajšana firma: GRMI, d.o.o., Škof-

ljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Albrehtova 54
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Samar Milan, Škofljica,

Albrehtova 54, vstop 8. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samar Milan, imenovan 8. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo, 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve.

Rg-105149

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06145 z dne 13. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28917/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986320
Firma: IMPRINT INTERNATIONAL,

trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  IMPRINT INTER-

NATIONAL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SCHUBY TRADE

G.m.b.H, Zug, Banhofstrasse 16, vstop 21.
11. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cer-
natič Andrej, Dornberk, Gregorčičeva ul.
48, imenovan 21. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov, 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo, 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi, 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
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na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah,
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met, 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
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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 dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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 računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko

propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105163

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00184 z dne 28. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28971/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123793
Firma: SAR - EMO, d.o.o., trgovina in

svetovanje, Dunajska c. 156, Ljubljana
Skrajšana firma: SAR - EMO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zemljarič Janez, Ljublja-

na, V Murglah 147, vstop 8. 11. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Muratović Nermin, Sarajevo, Sta-
ke Skenderove 4, vstop 8. 11. 1996, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Selimović Salko, Sarajevo, Karpu-
zova 17, vstop 8. 11. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hujić
Amir, Sarajevo, Marcela Šnajdera 6, vstop
8. 11. 1996, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lačević Buto, Saraje-
vo, Kranjčevićeva 27, vstop 8. 11. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zemljarič Janez, imenovan 8. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-

ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
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nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-105190

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00769 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PYRAMIDIA, Podjetje za
trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Mire Lenardičeve 13, sedež:
Mire Lenardičeve 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5662419
Firma: PYRAMIDIA, Podjetje za tr-

govino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 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; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, 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; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah, 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-

ti; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8520 Veteri-
narstvo; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105204

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06758 z dne 3. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5997127
Frma: GP SALOSKI, podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GP SALOSKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Mala ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Saloski Medžit in Saloski

Sefer, oba Oktisi, Struga, vstopila 4. 10.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Saloski Sefer, imenovan 4. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Marin Leopold, Ljubljana, Dražgoška 47,
imenovan 4. 10. 1996

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inšta-

lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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 go-
rivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki, 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki, 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami 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; 6312 Skladišče-
nje; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-105214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00377 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1122053
Firma: SILESIA, družba za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SILESIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dragomer, Vrtna pot 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Dejan, Brezovica,

Vrtna pot 5, Dragomer, vstop 13. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Dejan, imenovan 13. 12.
1996, zastopa in predstavlja družbo neome-
jeno doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
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Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah; 5150 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-105221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00594 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124323
Firma: VETRUS, trgovinsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Letališka 3
Skrajšana firma: VETRUS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Letališka 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Babnik Aleš, Ljubljana,

Lamutova ulica 27, vstop 27. 1. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dire-
kr Babnik Aleš, imenovan 27. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo, 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
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Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na
rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi na-
čini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00604 z dne 12. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124331
Firma: TREUN ESENCE, proizvodnja

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  TREUN  ESENCE,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod hribom 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Svetličič Jana, Spodnja

Idrija, Na vasi 27, vstop 15. 1. 1997, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Svetličič Julija, Idrija, Gorska pot 16, vstop
15. 1. 1997, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Svetličič Jana, imenovana 15. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1597 Proizvodnja slada; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/0530 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MULTIHOLD, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Mali trg 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/23471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo direktorja in člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5775434
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jedličko Mladen, Zagreb, Kučerina
ulica 70, imenovan 31. 12. 1996, ki kot
izvršilni direktor zastopa družbo brez ome-
jitev, razen pri pridobivanju ali odsvojeva-
nju nepremičnin, pridobivanju ali odsvoje-
vanju drugih osnovnih sredstev, katerih po-
samezna vrednost presega 20.000 DEM
oziroma protivrednost tega zneska in naje-
manju posojil (kreditov) ali prevzemanju
drugih podobnih obvez v vrednosti, ki pre-
sega 100.000 DEM oziroma protivrednost
tega zneska, pri katerih je potrebno soglas-
je nadzornega sveta; zastopnik Vrana Ka-
milo, razrešen 31. 12. 1996.

Član nadzornega sveta: Hrkač Vinko,
namestnik predsednika, izstopil 31. 12.
1996; Škrinjar-Rogič Ana-Marie, članica,
vstopila 31. 12. 1996.

Rg-105252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00318 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ISPO, svetovanje pri po-
slovnem odločanju, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šubičeva 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20476/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov, dejavnosti, družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997 in spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5686989
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Ustanovitelji: Seliškar Marjan, Brezovi-

ca, Ljubljanska 10, vstop 20. 11. 1992, vlo-
žek 3,640.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Janša Anamarija Maja, Ljubljana,
Žorgova ulica 68, vstop 3. 8. 1994, vložek
904.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kranjc Ludvik, Vransko, Prapreče 4, vstop
16. 1. 1997, vložek 904.700 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-105253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19748 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PROFIT, podjetje za fi-
nančne in računovodske storitve, d.o.o.,
sedež: Titova 37, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti, sede-
ža, firme, ustanoviteljev, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5352673
Firma: PROFIT, finančno računovod-

ske storitve, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PROFIT,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jožeta Jame 16
Osnovni kapital: 1,576.710 SIT
Ustanovitelji: IMP, d.d., Ljubljana, Du-

najska 7, vstop 5. 3. 1990, vložek
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867.190,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Černe Andreja, Ljubljana, Kovinarska
11, vstop 5. 3. 1990, vložek 354.759,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Trojan-
šek Marija, Ljubljana, Bratovševa pl. 7,
vstop 5. 3. 1990, vložek 354.759,75 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vesel Ivica,
izstop 7. 6. 1994

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trojanšek Marija, Ljubljana,
Bratovševa pl. 7, imenovana 5. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-105256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06057 z dne 19. 3. 1997
pod št. vložka 1/29042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5986192
Firma:  ARS  RAMOVŠ,  zavod  za

umetnost, marketing, promocijo in in-
vestiranje, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 1
Ustanovitelj: Ramovš Klemen, Ljublja-

na, Slovenska c. 1, vstop 9. 9 1996, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramovš Klemen, imenovan 9. 9.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-105257

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00465 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KLI LOGATEC, podjetje
za lesno in strojno proizvodnjo, trgovi-
no in inženiring, p.o., sedež: Tovarniška
36, Logatec, pod vložno št. 1/00187/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5038251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Sajovec Alojz, razrešen 15. 1.
1997; direktorica Rus Danijela, Logatec,
Naklo 29, imenovana 15. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-105261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01005 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNOUNION AVTO,
prodajanje in servisiranje BMW vozil,
d.o.o., sedež: Devova 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24819/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5816599
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košmrl Marjan, razrešen 31. 1.
1997; direktor Vovk Frano, Dolenjske To-
plice, Pod Cvingerjem 34, imenovan 1. 2.
1997, potrebuje predhodno soglasje druž-
benika za: dejanja, ki prekoračujejo obi-
čajno poslovanje; pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin ali pravic na
njih; ustanovitev in nakup drugih podjetij;
najemanje in dajanje posojil; sklepanje za-
stopniških, dealerskih, distributerskih in
importerskih pogodb.

Rg-105264

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05215 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TOP TRADE, d.o.o., tr-
govsko podjetje, Ljubljana, Cesta v go-
rice 39, sedež: Cesta v gorice 39, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pod-
jetja TOP TRADE BLAGOVNI CENTER
in TT SPORT in spremembo deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5305110
Osnovni kapital: 5,502.010 SIT
Ustanovitelja: Bajec Robert, Grosuplje,

Preska 26, vstop 16. 10. 1989, vložek
2,751.005 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kavčič Mitja, Ljubljana, Zg. Gameljne
33a, vstop 16. 10. 1989, vložek 2,751.005
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pripojitev TT SPORT, d.o.o., Ljublja-
na, (1/24848/00) in TOP TRADE, Blagov-
ni center, d.o.o., Ljubljana, /1/18131/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
29.12.1995.

Rg-105268

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05229 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AGIP S., družba za trže-
nje z naftnimi derivati, d.o.o., Trg Re-
publike 3, Ljubljana, sedež: Trg Repub-
like 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/25944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma za prokurista
s temile podatki:

Matična št.: 5865441
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Pale Tea, Sežana, Ulica Mihaele
Škapinove 10, razrešena 29. 7. 1996 in
ponovno imenovana za prokuristko.

Rg-105270

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03194 z dne 13. 3. 1997
pod št. vložka 1/29014/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5952433
Firma: INŠTITUT VMA, Raziskoval-

ni inštitut za proučevanje družbenih po-
javov na področju zdravja in človeku
prijaznega življenja, Ljubljana

Skrajšana firma: INŠTITUT VMA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 13
Osnovni kapital: 90.000 SIT
Ustanovitelj: Mur Vinko, Ljubljana,

Trebinjska 13, vstop 6. 6. 1996, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mur Vinko, imenovan 6. 6. 1996,
kot v.d. direktorja zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 7413
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Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85324 Druge
socialne dejavnosti; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.

Rg-105276

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05262 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ŠOLA ZA RISANJE IN
SLIKANJE, sedež: Zarnikova 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.:5898650
Ustanovitelj: Slavec Darko, Ljubljana,

Jamova 48, izstop 10. 10. 1996, vložek
27.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Rg-105279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00817 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PODJETJE TRG, trgovi-
na, p.o., Ljubljana, Celovška 150, sedež:
Celovška 150, Ljubljana, pod vložno št.
1/03460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5004071
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Podgoršek Franc, Ljubljana, Krvi-
nova 4, razrešen 3. 2. 1997 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-105284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01428 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TOP TRADE-BLAGOVNI
CENTER, import-export, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Cesta v Gorice 39, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razveljavitev sklepa
Srg 94/16051 in spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5305110
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bajec Robert, izstop 5. 12.

1994; Kavčič Mitja, izstop 5. 12. 1994;
TOP IMPEX G.m.b.H., izstop 5. 12. 1994;
TOP TRADE, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 39, vstop 5. 12. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajec Robert, Grosuplje, Preska 26,
imenovan 19. 12. 1991, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-105301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06936 z dne 3. 3. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  GRADIS,  Strojno prometna
operativa, Ljubljana, polna odgovornost,
sedež: Šmartinska 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06850/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, osnovni kapital, usta-
novitelje, zastopnika in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074975
Firma:  GRADIS,  Strojno  prometna

operativa, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 560,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 15. 10.
1996, vložek 126,127.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 15. 10. 1996, vložek 56,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
15. 10. 1996, vložek 123,278.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; upravičenci in-
terne razdelitve, vstopili 15. 10. 1996, vlo-
žil 90,.062.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 15. 10. 1996, vložili 130,933.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; kupci
iz javne prodaje, vstopili 15. 10. 1996,
vložili 33,600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fidler Stanislav, dipl. str. ing., Ig,
Golo 117, razrešen 21. 10. 1996 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Maček Marija,
Zajec Janez, Malgaj Matej, Moser Alojz in
Osolnik Brane, vsi vstopili 15. 10. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00910/00827 - 1996/AK z dne 20. 12.
1996.

Rg-105351

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06651 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa BIO NOVA SKK, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 85, Ljubljana, pod vložno št.
1/28592/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5967139
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-

zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5150 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5162 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
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penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prome-
tu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
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.; 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 računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami, 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-105395

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/06660 z dne 13. 1. 1997 pod št.
vložka 1/28791/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5996970
Firma: SILICON STUDIO, računal-

niške rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SILICON STUDIO,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 330
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Tomaž, vložek

1,350.000 SIT in Hočevar Olga, vložek
150.000 SIT, oba Ljubljana, Trnovski pri-
stan 10, vstopila 13. 12. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hočevar Tomaž, imenovan 13. 12.
1996, kot poslovodja - direktor družbe, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Ho-
čevar Olga, imenovana 13. 12. 1996, kot

namestnica poslovodje - direktorja družbe,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost.

Rg-105396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/06619 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  TERMOELEKTRARNA
TRBOVLJE, d.o.o., sedež: Ob železnici
27, Trbovlje, pod vložno št. 1/01606/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5035511
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Perger Janez, Trbovlje, Ostenk 30a,
razrešen 30. 10. 1996 kot v.d. direktorja in
ponovno imenovan za direktorja, ki za skle-
panje poslov v vrednosti nad 80,000.000
SIT v prometu z nepremičninami in naje-
manjem dolgoročnih kreditov, potrebuje
soglasje nadzornega sveta.

Rg-105399

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/06545 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  GEODET,  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubarjeva 21b,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09493/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, družbene pogodbe z dne 28. 11.
1996 in dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5445795

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 19
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:

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.

Rg-105400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/06454 z dne 30. 1. 1997
pri  subjektu  vpisa  MERCATOR-CON-
TAL, trgovina, d.o.o., sedež: Dunajska c.
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/22235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev k družbi POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., Ljubljana, vpisana na
št. reg. vl.: 1/2785/00 s temile podatki:

Matična št.: 5730317
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne
7. 11. 1996. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-105403

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/06451 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  MERCATOR-SAVICA,
trgovinska družba, d.d., sedež: Dunajska
cesta  7,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi POSLOVNI
SISTEM MERCATOR, d.d., Ljubljana,
vpisana na št. reg. vl.: 1/2785/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5048389
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06450 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SADJE ZE-
LENJAVA, trgovina na debelo in drob-
no, d.d., sedež: Poljanska 46a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k družbi
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.,
Ljubljana, vpisana na št. reg. vl.: 1/2785/00
s temile podatki:

Matična št.: 5000831
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105405

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06449 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-GOLOVEC,
trgovinsko podjetje, d.d., sedež: Preg-
lov  trg  15,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
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1/02777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi POSLOVNI
SISTEM MERCATOR, d.d., Ljubljana,
vpisana na št. reg. vl.: 1/2785/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5008581
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 18. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg šr. 96/06448 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-DOLOMITI,
d.d., trgovinsko podjetje Ljubljana, sedež:
Trnovski pristan 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02776/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi POSLOVNI
SISTEM MERCATOR, d.d., Ljubljana,
vpisana na št. reg. vl.: 1/2785/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5008620
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105408

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06446 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-BLAGOVNI
CENTER, trgovina na debelo in drobno,
d.d., sedež: Slovenčeva 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02764/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev k družbi
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.,
Ljubljana, vpisana na št. reg. vl.: 1/2785/00
s temile podatki:

Matična št.: 5002320
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06443 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-GRMADA,
trgovska družba, d.d., sedež: Dunajska
105, Ljubljana, pod vložno št. 1/02778/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev k družbi POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., Ljubljana, vpisana na
št. reg. vl.: 1/2785/00 s temile podatki:

Matična št.: 5007666
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105413

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06439 z dne 30. 1. 1997 pri

subjektu vpisa MERCATOR - SPLOŠNO
TRGOVKO PODJETJE HRASTNIK, tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Trg Franca Kozarja 1, Hrastnik, pod
vložno št. 1/02769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev k družbi
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.,
Ljubljana, vpisana na št. reg. vl.: 1/2785/00
s temile podatki:

Matična št.: 5025559
Pripojitev k POSLOVNEMU SISTEMU

MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 107, št. reg. vl.: 1/2785/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105419

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06232 z dne 14. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa KGC MARKETING, Ljublja-
na, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Hošiminhova 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11648/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
1836/95, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev
ter zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5651638
Firma: NOVAK IN DRUŽBENIK, Pro-

izvodno trgovsko podjetje, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Novak Karolina, Ljublja-
na, Hošiminhova 11, izstop iz d.o.o. 29. 3.
1995, vstopila v d.n.o. 1. 2. 1991, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Camlek Boštjan, Škofja
Loka, Frankovo naselje 71, vstop 29. 3.
1995, vložek 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dire-
korica Novak Karolina, razrešena 29. 3.
1995 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Cam-
lek Boštjan, imenovan 29. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3663 Proizvodnja drugih 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; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-105421

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06161 z dne 28. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa WEMEX Transalpine, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
lodvorska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/12299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in družbene
pogodbe z dne 27. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5488052
Firma: WEMEX Transalpine, Trgov-

sko podjetje, d.o.o., Komenda
Sedež: Komenda, Zadružna ulica 12

Rg-105424

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05571 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa UNICOMMERCE, Podjet-
je za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 147, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5555884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Radič Jožica, razrešena 31. 12.
1996; direktor Sterle Ivan, Ljubljana, Gor-
jančeva ulica 10, imenovan 1. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Rg-30397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13539 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5860539
Firma: PELUKO, Trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: PELUKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: NELTRADE s.r.o., Praga,

Češka, U kavalirky 4, vstop 13. 7. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lukič Dušan, Praga, Češka, Holečkova
123, imenovan 13. 7. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Lukič Daša,
Ptuj, Vide Alič 18, imenovana 13. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev;  50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov;  5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
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 su-
rovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami;  5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami;  5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 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, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe;  5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi;  5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo;  5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo;  5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, 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; 5231 Dejavnost le-
karn;  5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki;  5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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
in TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost 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
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina

na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-31443

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06602 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa URBAN, proizvodno, tr-
govsko, gostinsko, turistično in storitve-
no podjetje, d.o.o, Ribnica, sedež: Gallu-
sovo nabrežje 10, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/06911/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo sedeža,
skrajšane firme, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5372283
Firma: URBAN, proizvodno, trgovsko,

gostinsko, turistično in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ribnica

Skrajšana firma: URBAN, d.o.o., Rib-
nica

Sedež: 1310 Ribnica, Partizanska ul. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Rudi, Ribnica,

Gornje Lepovče 38, vstop 12. 5. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lovšin Ivan, izstop 15. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lovšin Ivan, razrešen 15. 4. 1994
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki;  5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati;  5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo;  5211 Trgovina na drobno v nespecia-
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liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati;  5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije;  5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-34122

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02795 z dne 13. 11. 1995
pod št. vložka 1/26992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5903572
Firma: STUDIO ANIMA in družbenik,

d.n.o., animacija, izobraževanje, stori-
tve, Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO ANIMA in
družbenik, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vegova 2
Osnovni kapital: 624.000 SIT
Ustanovitelja: Vilar Stanislav, Dorn-

berk, Prvačina 142, vstop 20. 6. 1994, vlo-
žek 449.200 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Vilar Bojan, Medvo-
de, Čarmanova ul. 19, vstop 20. 6. 1994,
vložek 124.800 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vilar Stanislav, imenovan 20. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Vilar Bojan, imenovan 20. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo;  2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li;  5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami;  5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi;  5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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
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 ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe;  5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo;  5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo;  5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, 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 obla-
čili; 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
in TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 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 potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov;  7260
Druge računalniške dejavnosti;  73202 Ra-
ziskovanje in eskperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projekttiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-40051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00992 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INTERDATA, informacij-
sko – poslovni inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Zelena pot 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanove-
teljev, deležev in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5873444
Osnovni kapital: 46,677.300 SIT
Ustanovitelji: Slivnik Danilo, Ljublja-

na, Ul. Malči Beličeve 36, vstop 9. 11.
1994, vložek 23,805.423 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Vasle Vinko, Ljubljana, Kri-
vec 2, vstop 9. 11. 1994, vložek 6,068.049
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krašovec
Mirko, Maribor, Slomškov trg 20, vstop 6.
2. 1995, vložek 16,803.828 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-45027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16572 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DK 2, proizvodnja, trgovi-
na, gostinstvo in turizem, storitve, Cesta
na Loko 5, Ljubljana, sedež: Cesta na
Loko 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16427/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala  s temile podatki:

Matična št.: 5593778
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Jakovič Darko, Ljubljana,

Cesta na Loko 5, vstop 17. 3. 1992, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 012 Ži-
vinoreja; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije;  4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi;  5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe;  5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo;  5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln;  55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi;  7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava po-
datkov;  7260 Druge računalniške dejavno-
sti;  741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;

podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa;  9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00949 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27749/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega soidišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5938066
Firma: STOL ENERGETIKA, podjet-

je za proizvodnjo in distribucijo energi-
je, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: STOL ENERGETIKA,
d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

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 Marijan Jenko, Mengeš, Kamniška
cesta 5, imenovan 14. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo;  4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode.

Rg-46730

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04960 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/28501/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5966639
Firma: RIVAL – VTS, sistemi in varo-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RIVAL – VTS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Rok, Jesenice, C.

Maršala Tita 76a, vstop 27. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Rok, imenovan 27. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati;  5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.;  6022 Sto-
ritve taksistov; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7470 Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in
prostovoljno gasilstvo.

Rg-46749

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16719 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa HM-LES, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Domžale, sedež:
Ljubljanska 88, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/17762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, zastopnika, preobliko-
vanje iz d.o.o. v k.d. in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5879906
Firma: Hrovat HM – LES, trgovina,

proizvodnja, storitve, k.d., Domžale
Skrajšana firma: Hrovat HM – LES,

k.d., Domžale
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 201.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovat Marko, Domžale,

Ljubljanska 88, vstop 31. 3. 1992, vložek
200.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Hrovat Nelka, Dom-
žale, Ljubljanska 88, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hrovat Nelka, imenovana 22. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
361 Proizvodnja pohištva; 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.; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi;  513 Trgovina na de-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 69 – 13. XI. 1997 Stran 5443

belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami;  52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, 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
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 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 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo 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
restavracije; 552 Dejavnost domov, kam-
pov 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; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic;  554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet;  6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-

nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi;  723 Obdelava podat-
kov; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami;  7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje;  7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-46921

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03558 z dne 17. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28354/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5953014
Firma: ŽAGAR IN PARTNER, pro-

izvodnja in storitve, k.d.
Skrajšana firma: ŽAGAR IN PART-

NER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1231 Črnuče, Pot Draga Jako-

piča 22
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Boštjan, Ljubljana

Črnuče, Pot Draga Jakopiča 22, vstop 5. 7.
1996, vložek 4.500 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Žagar Moj-
ca, Ljubljana Črnuče, Pot Draga Jakopiča,
vstop 5. 7. 1996, vložek 500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Žagar Boštjan, imenovan 5. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Žagar Alojzij, Ljubljana Črnuče, Pot Draga
Jakopiča 22, imenovan 5. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik direk-
torja; zastopnica Žagar Marija, Ljubljana
Črnuče, Pot Draga Jakopiča, imenovana 5.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo;  2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva;  2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-

cija;  28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.;  2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo;  5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet;  6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6420 Telekomunikaci-
je; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46996

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17989 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ŠANA, zastopanje in po-
sredovanje, import-export, d.o.o., Ljub-
ljana 1000, Gregorčičeva 7, sedež: Gre-
gorčičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5637414
Firma:  ŠANA  Šunjić  in  družbenica,

d.n.o., zastopanje in posredovanje, im-
port-export, Ljubljana, Gregorčičeva 7

Skrajšana firma: ŠANA Šunjić in druž-
benica, d.n.o., Ljubjana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Šunjić Nadja, Ljublja-
na, Gregorčičeva 7, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.n.o. 25. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Šunjić Ajša, Ljubljana, Gregor-
čičeva 7, vstopila 25. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Šunjić Ajša, imenovana 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03649 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa  BAZA, d.o.o., podjetje za
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posredovanje pri uvozu in izvozu blaga
in storitev v SFRJ, Ljubljana, Demšarje-
va 15, sedež: Demšarjeva 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in firme ter razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328250
Firma: BAZA, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, uvoz, izvoz in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Demšarjeva 15

Ustanovitelja: Habjan Leander, Ljublja-
na, Demšarjeva 15, vstop 21. 11. 1989, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Peterca Drago, Ljubljana, Rožičeva 7,
vstop 17. 10. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Peterca Drago, imenovan 27. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1995:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
ni obliki; 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; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 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 prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi 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 obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z

gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-47547

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07482 z dne 20. 7. 1996 pod
št. vložka 1/21127/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: INOSIT, gostinsko turistično
zunanjetrgovinsko in servisno proizvod-
no podjetje, d.o.o., Izletniška 13, 1231
Črnuče Ljubljana

Skrajšana firma: INOSIT, d.o.o., Čr-
nuče Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Izlet-
niška 13

Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Boris, Ljubljana Čr-

nuče, Izletniška ulica 13, izstop 17. 5.
1994, vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sitar Boris, rezrešen 17. 5. 1994.

S sklepom skupščine z dne 17. 5. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Si-
tar Boris.

Rg-47595

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
srg št. 94/19560 z dne 19. 7. 1991 pri sub-
jektu vpisa LOGOS, inženiring in consul-
ting, d.o.o., Medenska 2, 1210 Ljubljana-
Šentvid, sedež: Medenska 2, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/06386/00 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.: 5358736
Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanovitelji: Čepeljnik Jana in Čepelj-

nik Janez, oba iz Ljubljane-Šentvid, Me-
denjska 2, vstoplia 26. 2. 1990, vložila po
773.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1991: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih iz-
delkov; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 294 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 297 Proizvod-

nja gospodinjskih aparatov in naprav; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-48056

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01842 z dne 29. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27837/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5941016
Firma: INTER GAMA TRADING, sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTER GAMA TRA-

DING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanc Janez-Marko,

Ljubljana, V Dovjež 28, vstop 18. 4. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbanc Janez-Marko, imenovan
18. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 453 Inštalacije pri grad-
njah;  454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi;  513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 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; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 641 Poštne in
kurirske storitve; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
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Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem;  713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 921 Filmska in video-
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 924 Šport-
na dejavnost; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-48390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07290 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MOBIUS, d.o.o., podjetje
za opravljanje poslovnih in finančnih
storitev, Ljubljana, Abramova 3, sedež:
Abramova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
odgovornosti, deležev ter zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5727324
Firma:  MOBIUS  ČOP  IN  ČLANI,

d.n.o., podjetje za opravljanje poslovnih
in finančnih storitev

Skrajšana  firma:  MOBIUS  ČOP  IN
ČLANI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Čop Tatjana – Desanka,
Ljubljana, Abramova 3, vstop 10. 5. 1994,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Čop Matjaž,
Ljubljana, Abramova 3, izstopil iz d.o.o in
vstopil v d.n.o. 10. 5. 1994, vložek 50.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čop Tatjana – Desanka, imenova-
na 10. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-48396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03496 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/28485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5952921
Firma:  RINGER,  d.o.o.,  podjetje  za

gostinstvo in turizem, Ljubljana
Skrajšana  firma:  RINGER,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gotska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Erbežnik Gregor, Ljub-

ljana, Tugomerjeva 12, vstop 12. 6. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sedej Dušan, Ljubljana, Gotska 9,
vstop 12. 6. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Erbežnik Gregor, imenovan 12. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Sedej Dušan, imenovan 12. 6. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev, kot namestnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil;  50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila;  50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila;  50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila;  50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo;  50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov;  5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami;  5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi;  5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem;  5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, 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, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, 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 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 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
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki;  5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in 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 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 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 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln;  55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah;  55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
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rih; 55403 Točenje pjač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6321 Druge po-
možne 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 tu-
rizmom 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 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 poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov;  9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.;  9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic;  93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48476

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01631 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa RIS, turistično posredova-
nje, d.o.o., Dobrunje pri Ljubljani, se-
dež. Cesta 13. julija 44, 1261 Dobrunje
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/07125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, sedeža, zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5875137
Firma: RIS Škof 2 družbenika, turi-

stično posredovanje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RIS Škof 2 družbeni-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 44
Ustanovitelja: Škof Lidija in Škof Bran-

ko, oba iz Ljubljane, Krivec 44, vstopila
23. 3. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Škof Branko, imenovan 30. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln;  55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-48528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04265 z dne 7. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28236/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev de-
javnosti, prenos iz OGS Kranj in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5828139
Firma: SANEST, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o, Ljubljana
Skrajšana  firma:  SANEST,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Andričeva 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slapar Janez, izstop 19. 7.

1995; Strain Franco, 34018 S. Dorligo del-
la Valle, Bagnoli della Rosandra 43, vstop
20. 9. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Slapar Janez, razrešen 19. 7. 1995; di-
rektor Strain Franco, imenovan 19. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
Štrajn Darko, Ljubljana, Rožna dolina c.
XV/8, imenovan 19. 7. 1995, lahko sklepa
podogbe o prodaji in nakupu nepremičnin
in druge pogodbe v vrednosti nad 5.000
DEM, le ob potrditvi lastnika družbe.

Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1996: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe;  515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom;  521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
OGS KRANJ pod vl. št. 1/5234/00.

Rg-48660

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03725 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa HAC VIA, Izobraževanje,

poslovni in komercialni inženiring,
d.o.o., Polje c. XXII/27e, Ljubljana, se-
dež: Polje c. XXII/27e, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 10. 7. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5461910
Firma: HAC VIA, storitve, poslovni in

komercialni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 ljubljana, Proletarska c. 4
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov;  2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li;  50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila;  50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo;  50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje;  7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05516 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/26875/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. kot posledica lastnin-
skega preoblikovanja na podlagi odločbe
Agencije s temile podatki:

Matična št.: 5918464
Firma: AVTOMERKUR PSO BEŽI-

GRAD, prodajno servisna organizacija,
d.d.

Skrajšana firma: AVTOMERKUR PSO
BEŽIGRAD, d.d.
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Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Samova 14
Osnovni kapital: 107,104.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 7.
1996, vložek 10,710.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 11. 7.
1996, vložek 10,710.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 11. 7. 1996, vložek 42,907.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, upravičenci in-
terne razdelitve, vstopili 11. 7. 1996, vloži-
li 21,421.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 11. 7. 1996, vložili 21,356.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenec Matija, Horjul, Horjul 205,
imenovan 11. 7. 1996, kot začasni direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Muster Blanka,
Kavčnik Zdravko in Štajer Ratko, vstopili
11. 7. 1996

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997: 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 rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo,
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-

nje drugih kopenskih vozil v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje,
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis ustanovitve delniške družbe kot
posledica lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo opr. št. LP
00805/01374 – 1996/BJ z dne 23. 10. 1996.

Rg-105427

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05515 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/26876/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. kot posledica last-
ninskega preoblikovanja na podlagi odloč-
be Agencije s temile podatki:

Matična št.: 5918472
Firma: AVTOMERKUR TRGOVINA,

prodaja na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMERKUR

TRGOVINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 56,349.000 SIT
Ustanovitelji: AVTOMERKUR, trgovi-

na in servis, p.o., Ljubljana, Celovška 150,
vstop 19. 10. 1995, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 5,635.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 5,635.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 11.
7. 1996, vložek 29,294.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Fileš Frančiška, Ljub-
ljana, Goriška ulica 57, vstop 11. 7. 1996,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gal Drago, Ljubljana, Marušičeva
ulica 7, vstop 11. 7. 1996, vložek 270.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hočevar
Janez, Ljubljana, Bratovševa ploščad 15,
vstop 11. 7. 1996, vložek 250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Janežič Stanislav,
Ljubljana, Pri mostiščarjih 9, vstop 11. 7.
1996, vložek 295.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kogej Andrej, Kamnik, Franca
Pirca ul. 4, vstop 11. 7. 1996, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košir Marjeta, Ljubljana, Stožice 17a,
vstop 11. 7. 1996, vložek 230.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Oblak Bogomir,
Ljubljana, Pod topoli 51, vstop 11. 7. 1996,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sever Ana, Ljubljana, Jakčeva ul. 29,
vstop 11. 7. 1996, vložek 290.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Turk Vlasta,
Medvode, Vaše 9, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Veselič Vlasta, Ljubljana, Fabianijeva
ul. 45, vstop 11. 7. 1996, vložek 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Florjančič
Milan, Ljubljana, Rožičeva ul. 9, vstop 11.
7. 1996, vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zakotnik Boris, Žabnica,
Dorfarjeva 16, vstop 11. 7. 1996, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Jovič Lidija, Dob pri Domžalah, Finžgarje-
va ul. 12, vstop 11. 7. 1996, vložek 330.000

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strah Tat-
jana, Ljubljana, Kunaverjeva ul. 3, vtop 11.
7. 1996, vložek 295.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Povše Matjaž, Ljubljana,
Agrokombinatska c. 6a, vstop 11. 7. 1996,
vložek 170.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Špolar Iztok, Ljubljana, Kneza Koc-
lja ul. 69, vstop 11. 7. 1996, vložek 765.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vresk
Igor, Ljubljana, Ob žici 13, vstop 11. 7.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stipanič Anton, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 7, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kranjc Stanislav, Preserje, Prevalje pod
Krimom 28, vstop 11. 7. 1996, vložek
255.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klajnščak Stojan, Ljubljana, Cesta dveh ce-
sarjev 2, vstop 11. 7. 1996, vložek 330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Govše
Franc, Ljubljana, Smrekarjeva ul. 1, vstop
11. 7. 1996, vložek 290.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mekinda Jože, Borov-
nica, Gradišnikova ul. 18, vstop 11. 7.
1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kobe Branko, Celje, Ljubljan-
ska cesta 58, vstop 11. 7. 1996, vložek
3,375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mujić Hakija, Grosuplje, Ljubljanska c. 4d,
vstop 11. 7. 1996, vložek 250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tischler Albina
por. Lebar, Medvode, Goričane 1c, vstop
11. 7. 1996, vložek 295.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podlogar Marija, Vrh-
nika, Bevke 102, vstop 11. 7. 1996, vložek
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jesih Jakob, Ljubljana, Dolenjska cesta
154, vstop 11. 7. 1996, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jereb Anica,
Polhov Gradec, Belica 7, vstop 11. 7. 1996,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovačevič Jurij, Ljubljana, Kunaver-
jeva 3, vstop 11. 7. 1996, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ferlin
Boštjan, Ivančna Gorica, Jurčičeva 14,
vstop 11. 7. 1996, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Štamcar Zlatka,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, vstop 11.
7. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Koncilija Primož, Kamnik, Je-
ranova 7b, vstop 11. 7. 1996, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič
Nevenka, Ljubljana, Trdinova 5, vstop 11.
7. 1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zrim Jožef, Ljubljana, Le-
varjeva ulica 44, vstop 11. 7. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kraner Ana, Ljubljana, Ob žici 7, vstop 11.
7. 1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šintler Oton, Ljubljana,
Agrokombinatska c. 17, vstop 11. 7. 1996,
vložek 81.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jović Stevo, Domžale, Rožna ulica
5a, Vir, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jović Na-
taša, Dob pri Domžalah, Finžgarjeva ul. 12,
vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Štemberger Ana,
Ljubljana, Majde Vrhovnikove ul. 26,
vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Klajnščak Dragi-
ca, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 2, vstop
11. 7. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kobe Jernej, Celje, Čo-
pova ul. 17, vstop 11. 7. 1996, vložek
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320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobe Ana, Celje, Čopova ul. 17, vstop 11.
7. 1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kobe Klara, Žalec, Partizan-
ska ul. 3, vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Meglič
Kobe Jasna, Žalec, Partizanska ul. 3, vstop
11. 7. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kranjc Stanislav, Ljub-
ljana, Celovška 128, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Kranjc Štefanija, Ljubljana, Dolenjska
c. 46, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mujić Ai-
da, Grosuplje, Ljubljanska c. 4d, vstop 11.
7. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mujić Elvis, Grosuplje, Ljub-
ljanska c. 4d, vstop 11. 7. 1996, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oblak Breda, Ljubjana, Pod topoli 51,
vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Nartnik Milena,
Polhov Gradec, Srednja vas 28, vstop 11. 7.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mujić Mirza, Grosuplje, Ljub-
ljanska c. 4d, vstop 11. 7. 1996, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sever Vanessa, Ljubljana, Jakčeva ul. 29,
vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Turk Janez, Med-
vode, Vaše 9, vstop 11. 7. 1996, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zalokar Franc, Šmarješke Toplice, Gorenja
vas pri Šmarjetni 51a, vstop 11. 7. 1996,
vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zalokar Pavlina, Šmarješke Toplice,
Gorenja vas pri Šmarjetni 51a, vstop 11. 7.
1996, vložek 69.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šimenc Simona, Dob pri Dom-
žalah, Finžgarjeva ulica 12, vstop 11. 7.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobe Branko, imenovan 11. 7. 1996,
kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jovič Lidija,
Hočevar Janez in Kovačič Nevenka, vsi
vstopili 11. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5155 Trgovina na de-

belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z 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; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Vpis ustanovitve družbe z omejeno od-
govornostjo kot posledica lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00804/01372 – 1996/BJ z dne
23. 10. 1996.

Rg-105428

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05514 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/26874/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. kot posledica last-
ninskega preoblikovanja na podlagi odloč-
be Agencije s temile podatki:

Matična št.: 5913241
Firma:  AVTOMERKUR  VOZILA,

prodaja vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMERKUR VO-

ZILA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 16
Osnovni kapital: 31,396.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 7.
1996, vložek 3,140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 11. 7.
1996, vložek 3,140.000 SIT, odgovornost:
ne ogovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 11. 7. 1996, vložek 8,092.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jernejšek Ani-
ca, Ljubljana, Koroškega bataljona 3, vstop
11. 7. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ferlin Boštjan, Ivančna
Gorica, Jurčičeva 14, vstop 11. 7. 1996,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kolenc Boris, Ljubljana, Brodarjev
trg 15, vstop 11. 7. 1996, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrim Jo-
žef, Ljubljana, Levarjeva ul. 44, vstop 11.
7. 1996, vložek 480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Belc Helena, Ljubljana, Vr-
hovci C. XXVIII 3, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 380.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Južnič Ivanka, Ljubljana, Ul. Ivana Ro-
ba 21, vstop 11. 7. 1996, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sevšek Jo-
žef, Brezovica, Pot za stan 15, Dragomer,
vstop 11. 7. 1996, vložek 370.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Javorščak Niko-

la, Ljubljana, Brilejeva ulica 19, vstop 11.
7. 1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Salčinović Đulsa, Kranj, Ko-
lodvorska cesta 11, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 220.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Srakar Helena, Ljubljana, Kunaverjeva
ulica 14, vstop 11. 7. 1996, vložek 180.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Zorko Ta-
nja, Ljubljana, Beblerjev trg 12, vstop 11.
7. 1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bitenc Maša, Škofljica, Ul.
Jerneja Petriča 11, vsotp 11. 7. 1996, vlo-
žek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bitenc Marinka, Škofljica, Ul. Jerneja
Petriča 11, vstop 11. 7. 1996, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kočar Herta, Ljubljana, Ul. bratov Rozman
4, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rožnik Olga
Frančiška, Brezovica, Cesta ob potoku 11,
Log, vstop 11. 7. 1996, vložek 310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šobar Mirko,
Ljubljana, Andreaševa ulica 17, vstop 11.
7. 1996, vložek 280.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Skerlep Jože, Ljubljana, Ma-
la vas 11, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špelič Al-
joša, Grosuplje, Jakhlova cesta 35, vstop
11. 7. 1996, vložek 160.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Korelc Andrej, Men-
geš, Mengeška c. 21a, Trzin, vstop 11. 7.
1996, vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lucian Rajko, Ljubljana, Šišen-
ska 42, vstop 11. 7. 1996, vložek 220.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vresk
Igor, Ljubljana, Ob žici 13, vstop 11. 7.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Belak Ana, Ljubljana, Gorazdo-
va 7, vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jesih Jakob,
Ljubljana, Dolenjska cesta 154, vstop 11.
7. 1996, vložek 10,320.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Plut Božena, Ljubljana,
Maurerjeva ul. 7, vstop 11. 7. 1996, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Babič Andrej, Videm-Dobrepolje, Bruha-
nja vas 20, vstop 11. 7. 1996, vložek
215.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šintler Oton, Ljubljana-Polje, Agrokombi-
natska 17, vstop 11. 7. 1996, vložek
119.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plut Damjan, Ljubljana, Maurerjeva ul. 7,
vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jesih Karolina,
Ljubljana, Dolenjska cesta 154, vstop 11.
7. 1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Martinec Marija, Škofljica,
Cesta ob barju 80, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zrim Barbara, Ljubljana, Levarjeva uli-
ca 44, vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrim Ju-
rij, Ljubljana, Levarjeva ulica 44, vstop 11.
7. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesih Jakob, imenovan 11. 7. 1996,
kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vresk Igor,
Muster Blanka in Bitenc Maša, vsi vstopili
11. 7. 1996

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
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mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Vpis ustanovitve družbe z omejeno od-
govornostjo kot posledica lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00803/01375 – 1996/BJ z dne
23. 10. 1996.

Rg-105430

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05362 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MC, center za informacij-
ski inženiring, d.d., sedež: Koprska 98,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01990/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti, spremembo statuta z dne 4.
4. 1996 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5280214
Člani nadzornega sveta: Rode Marko,

Blaznik Jerneja, Žitnik Vlado in Rome Iz-
tok, vsi izstopili 15. 6. 1995; Rožič Adrian,
namestnik predsednika in Dular Polde, oba
vstopila 15. 6. 1995; Malis Franc, izstopil
15. 6. 1995 in ponovno vstopil kot predsed-
nik nadzornega sveta.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 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 tr računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti, 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-105431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05216 z dne 6. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENIJA AVTO, Se-
stavljeno podjetje za blagovni promet in
storitve, o.sub.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 150, Ljubljana, pod vložno št.
1/05884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, tipa in datuma zastopnika,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, člane nadzornega sveta, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5004004
Firma:  EKOS  SLOVENIJA  AVTO,

podjetje za ekonomske in poslovne stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: EKOS SLOVENIJA
AVTO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 36,592.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 19. 8
1996, vložek 3,659.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 19. 8.
1996, vložek 3,659.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ulica
28, vstop 19. 8. 1996, vložek 9,544.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žvab Iva-
na, Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, vstop
19. 8. 1996, vložek 7,579.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Muster Blanka,
Ljubljana, Krivec 73, vstop 19. 8. 1996,
vložek 7,539.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Radman Desiderija, Ljubljana,
Drabosnjakova 18, vstop 19. 8. 1996, vlo-
žek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vignjevič Darinka, Ljubljana, Trg Ko-
mandanta Staneta 4, vstop 19. 8. 1996, vlo-
žek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Comuzzi Lino, Ljubljana, Linhartova
92, vstop 19. 8. 1996, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žvab Luka,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, vstop 19.
8. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bevk Peter, Cerkno, Pot na
zavrte 6, vstop 19. 8. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bevk Ma-
rija, Cerkno, Pot na zavrte 6, vstop 19. 8.
1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Muster Miklavž, Ljubljana, Kri-

vec 73, vstop 19. 8. 1996, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muster
Maša, Ljubljana, Krivec 73, vstop 19. 8.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Japelj Marjan, Ljubljana, Pot na
Rakovo jelšo 124, vstop 19. 8 1996, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Japelj Anica, Ljubljana, Pot na Rakovo jel-
šo 124, vstop 19. 8. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borštnar
Marina, Ljubljana, Pod jezom 35, vstop 19.
8. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Knez Majda, Mavčiče, Po-
dreča 25, vstop 19. 8. 1996, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glad Pu-
pič Tatjana, Ljubljana, Dražgoška 40, vstop
19. 8. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žnidaršič Bojana, Ljub-
ljana-Črnuče, Pot v smrežje 14, vstop 19. 8.
1996, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Praček Alojz, Ljubljana, Obirje
29a, vstop 19. 8. 1996, vložek 167.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mrhar Veroni-
ka, Ljubljana, Prušnikova 27, vstop 19. 8.
1996, vložek 157.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tešar Slavka, Ljubljana, Pre-
glov trg 10, vstop 19. 8. 1996, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radman Branko, Ljubljana, Drabosnjakova
18, vstop 19. 8. 1996, vložek 173.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Radman Asja,
Ljubljana, Drabosnjakova 18, vstop 19. 8.
1996, vložek 46.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Radman Maja, Ljubljana, Dra-
bosnjakova 8, vstop 19. 8. 1996, vložek
46.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rossi Pavla, Ljubljana, Topniška 32, vstop
19. 8. 1996, vložek 167.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Možina Davorina,
Ljubljana, Glinškova ploščad 18, vstop 19.
8. 1996, vložek 186.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žvab Ivana, razrešena 19. 8. 1996
kot v.d. direktorice in ponovno imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Radman Desi-
derija, Majnič Štefan in Muster Blanka, vsi
vstopili 19. 8. 1996

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami, 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
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sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja iz o.sub.o. v d.o.o. na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo opr. št. LP
00808/01178 – 1996/BJ z dne 15. 10. 1996.

Rg-105432

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04994 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PARNAD, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
Gorice 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/05754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 13. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5342236

Rg-105433

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04875 z dne 28. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa EPS Grafika, podjetje za gra-
fične storitve in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Pot k ribniku 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26701/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega kapi-
tala, deleža in spremembo družbene pogod-
be z dne 5. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5911435
Osnovni kapital: 2,350.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Edvard, Ljublja-

na, Pot k ribniku 18, vstop 18. 7. 1995,
vložek 2,350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105434

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04858 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AVTODATA, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Omahnova 37, sedež: Omahnova 37,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03872/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika,
družbene pogodbe z dne 17. 9.1996 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5386934
Firma: AVTODATA, podjetje za ra-

čunalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTODATA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Mala vas 27a
Ustanovitelj: Milikič Boris, izstop 17. 9.

1996; Slatinek Igor, Ljubljana, Mala vas
27a, vstop 17. 9. 1996, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milikič Boris, razrešen 17. 9. 1996;

direktor Slatinek Igor, imenovan 17. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 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 računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje, 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105435

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04671 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PARNAD, trgovsko pod-
jetje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Cesta  v
Gorice 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/05754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5342236
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Večerina Nadja, razrešena 31. 8.
1996; direktor Vaupot Zoran, Slovenj Gra-
dec, Tomšičeva 1, imenovan 1. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105436

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04632 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28802/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971560
Firma: VERBIČ BM, Družba za sveto-

vanje, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Turnerjeva 1

Skrajšana firma: VERBIČ BM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Turnerjeva 1
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Verbič Viktor, Verbič

Ana, Verbič Bojan in Verbič Marko-Leon,
vsi Ljubljana, Čargova ul. 9., vstopili 20. 7.
1995, vložili po 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verbič Viktor, imenovan 20. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 69 – 13. XI. 1997 Stran 5451

sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-105438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06155 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CIVI. S, podjetje za sveto-
vanje, posredovanje in zastopstvo, d.o.o.,
Topniška 70, Ljubljana, sedež: Topniška
70, Ljubljana, pod vložno št. 1/23263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792983
Firma: CIVI.S, podjetje za svetovanje,

posredovanje in zastopstvo, d.o.o., Zele-
na pot 32, Ljubljana

Skrajšana firma: CIVI.S, d.o.o., Zelena
pot 32, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zelena pot 32
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 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; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi 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 kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 85324
Druge socialne dejavnosti.

Rg-105440

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02754 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa MDM 2000, Podjetje
za proizvodnjo, marketing in zastopa-
nje, d.o.o., Petkova 43, Ljubljana, sedež:
Petkova 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/12570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503167
Osnovni kapital: 3,712.329,10 SIT
Ustanovitelji: Kozamurnik Milan, Ljub-

ljana, Petkova 43, vstop 5. 3. 1991, vložek
2,407.202,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Horvat Dragan, Ljubljana, Petkova
42, vstop 5. 3. 1991, vložek 140.377,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grablje-
vec Marko, Ljubljana, Cesta 24. junija 72a,
vstop 5. 3. 1991, vložek 1,164.749,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energi-
je; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 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; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
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TV aparati, 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105443

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01594 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GO A HEAD, Podjetje za
šport, rekreacijo, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Kompolje 41, Videm-Do-
brepolje, pod vložno št. 1/23312/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme in odgovornosti
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 1125494
Firma: GO AHEAD STRAH & CO.,

Podjetje za šport, rekreacijo, trgovina in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: GO AHEAD STRAH
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Strah Marko, Videm-Do-
brepolje, Kompolje 41, izstopil iz d.o.o. 27.
3. 1995 in vstopil v d.n.o., vložek 53.900
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Vehovar Matjaž, Maribor, Mo-
še Pijadejeva 14, izstopil iz d.o.o. 27. 3.
1995 in vstopil v d.n.o., vložek: 53.900
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Rg-105454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03975 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EXIT, podjetje za trženje
in informatiko, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300223
Osnovni kapital: 13,000.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovič Sašo, Ljubljana,

Novo Polje, Cesta I/60, vstop 13. 11. 1989,
vložek 10,400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rupnik Maja, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 130, vstop 15. 4. 1994, vlo-
žek 2,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Rg-105455

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04121 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SIOUX, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
3a, sedež: Vodovodna 3a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663067
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:

0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpad-
kov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524

Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bi-
žuterijo; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih 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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023
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Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-105456

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05908 z dne 17. 3. 1997, pri
subjektu vpisa M.A.E., uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Komenskega 22, sedež: Ko-
menskega 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/26303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, zastop-
nika in družbene pogodbe z dne 28. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5898510
Firma:  M.A.E.,  uvoz-izvoz,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Štihova 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Križaj Luka, Ljubljana, Celovška ce-
sta 143, imenovan 28. 10. 1996.

Rg-105458

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05900 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28912/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986028
Firma: RAP LEASING, družba za fi-

nančno posredništvo in svetovanje ter tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana firma: RAP LEASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Masarykova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: RAIFFEISENKASSE

EBERNDORF, reg. Gen.m.b.H., Ebern-
dorf, Bahnstrasse 1, vstop 10. 10. 1996,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; PRESIDENT, podjetje za fi-
nančno posredništvo, gospodarsko sveto-
vanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Masarykova 17, vstop 10. 10. 1996,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrovat Zlatka, Maribor, Staneta
Severja 20, imenovana 10. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina

na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Rg-105463

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06497 z dne 20. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa V.M.H., vozila-mehanizacija-
hidravlika, d.o.o., Bizoviška 24, Ljublja-
na-Dobrunje, sedež: Bizoviška 24, Ljub-
ljana-Dobrunje, pod vložno št. 1/10163/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, deležev, zastopnika,
firme in spremembo družbene pogodbe z
dne 5. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5855373
Firma: V.M.H., vozila, mehanizacija,

hidravlika, d.o.o.
Skrajšana firma: V.M.H., d.o.o.
Ustanovitelj: Vodlan Milana, Ljubljana

Dobrunje, Bizoviška 24, vstop 26. 12.
1990, vložek 6,141.550 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vodlan Helena, izstop 5. 12.
1996.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vodlan Helena, razrešena 5. 12.
1996.

Rg-105465

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06627 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MILES, Podjetje za pro-
jektiranje, informatiko, inženiring, sve-
tovanje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Dolenja vas, Lončarska 80, sedež: Lon-
čarska 80, Dolenja vas, pod vložno št.
1/13731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne 12.
12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5536022
Ustanovitelja: Mihelič Franc, izstop 12.

12. 1996; Mihelič Robert in Mihelič Mat-
jaž, oba Dolenja vas, Lončarska 80, vstopi-
la 15. 11. 1991, vložila po 802.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelič Franc, razrešen 12. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-105466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06568 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KIMI, d.o.o., proizvodno
trgovsko podjetje, sedež: Planjava 1, Tr-
zin, Mengeš, pod vložno št. 1/03855/00
vpisalo v sodni register tega sodišča proku-
ristko s temile podatki:

Matična št.: 5311802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Imperl Mateja, Ljubljana, Hriber-
nikova 12, imenovana 30. 9. 1996.

Rg-105467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06555 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GEMINI LI, d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, storitve in proizvodnjo,
Taborniška pot 3, Hrastnik, sedež: Ta-
borniška pot 3, Hrastnik, pod vložno št.
1/18490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5614996
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Levec Irena, vstop 2. 4.

1992 in Levec Marjan, vstop 9. 12. 1996,
oba Hrastnik, Taborniška pot 3, vložila po
758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Levec Irena, razrešena 9. 12. 1996 in
ponovno imenovana za zastopnico, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja; direktor Levec Marjan, imeno-
van 9. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5150 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 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;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
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nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85314 Dejavnost varstveno de-
lovnih centrov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-105468

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/006399 z dne 5. 3. 1997
pri  subjektu  vpisa  STEINBERGER  IN
STEINBERGER, storitveno in trgovsko
podjetje, d.n.o., Pšata, sedež: Pšata 13, Dol
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/24762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne 17. 9.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5817625
Firma: BODEMA – KREMŽAR & CO.,

podjetje za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: BODENA – KREM-

ŽAR & CO., d.n.o.
Sedež: Ljubljana, Melikova 24
Ustanovitelja: Steinberger Tomaž in

Steinberger Branka, oba izstopila 17. 9.
1996; Kremžar Marijan, Ljubljana, Meli-
kova 24, vstop 17. 9. 1996, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kremžar Dejan, Vrhnika, Bev-
ke 175, vstop 17. 9. 1996, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Steinberger Tomaž, razrešen 17. 9.
1996; družbenica Steinberger Branka, raz-
rešena 17. 9. 1996; direktor Kremžar Mari-
jan, imenovan 17. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Kremžar Dejan,
imenovan 17. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 4531 Električne inštalacije; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5522 Storitve kampov;
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-105470

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06485 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa BEMA TRADE, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Novo polje, C. X/18, Ljubljana-Polje, se-
dež: Novo polje, C. X/18, Ljubljana-Po-
lje, pod vložno št. 1/15897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
priimka družbenice in direktorice, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 25. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5680492
Ustanoviteljica: Krivec Benjamina,

Ravne na Koroškem, Dobrije 8, vstop 27.
1. 1992, vložek 804.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krivec Benjamina, imenovana 27.
1. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06495 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GRAFITI, storitve in
gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Planinškova 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09351/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 10. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5435676
Ustanovitelja: Škulj Ervin, vstop 24.

9.1990 in Škulj Danica, vstop 10. 2. 1997,
oba Ljubljana, Planinškova 12, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Škulj Ervin, imenovan 27. 9. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica
Škulj Danica, imenovana 10. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-105475

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06407 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOPREVOZ, podjetje
za storitve, špedicijo, trgovino, uvoz in
izvoz, d.o.o., Ljubljana-Dobrunje, sedež:
V Karlovce 29, Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/14754/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanovitelja, zastopnika, spremembo ter
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 19. 11. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5556112
Firma:  TRGOPREVOZ,  d.o.o.,  Pod-

jetje za mednarodni transport in špedici-
jo, Ljubljana-Črnuče
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Skrajšana firma: TRGOPREVOZ, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 31
Ustanovitelj: Muhvič Zvonko, izstop

7. 10. 1996; Pengov Matjaž, Ljubljana, Top-
niška ulica 43, vstop 7. 10. 1996, vložek
1,535.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muhvič Zvonko, razrešen 7. 10.
1996; direktor Pengov Matjaž, imenovan
7. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
5270 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52473 Dejavnost papirnic;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-105476

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07139 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MIBO TRADING, d.o.o.,
Ljubljana, Robbova 14, podjetje za pro-
izvodnjo, izvoz, uvoz, zastopanje tujih
firm, posredovanje v mednarodnem pro-
metu in trgovino na debelo, sedež: Rob-
bova 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/03959/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in deležev, ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390753
Firma: MIBO TRADING, podjetje za

telekomunikacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Železna c. 14

Skrajšana  firma:  MIBO  TRADING,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Železna c. 14
Ustanovitelja: Boštjančič Marko, Ljub-

ljana, Kančeva 16, vstop 30. 1. 1990, vlo-
žek 4,815.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mihelj Jasna, Sežana, Pod Sedovni-
kom 19, vstop 30. 1. 1990, vložek
4,815.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Boštjančič Aldo, izstop 27. 12. 1996

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 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 tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ri-
bami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drob-

no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami, 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov,
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 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 Da-
janje zračnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 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 računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7430
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Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00036 z dne 19. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123491
Firma: ELLUMA INTERNATIONAL,

d.o.o., Podjetje za mednarodno trgovino
in design, Ljubljana

Skrajšana  firma:  ELLUMA  INTER-
NATIONAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Likozarjeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Roman, Ljubljana,

Novo polje, Cesta XIII/16, vstop 23. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Roman, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega, 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja
žimnic; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgo-

vina na debelo s surovim tobakom; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno

opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00506 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28993/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124196
Firma: SPATIO, podjetje za projekti-

ranje, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva ul. 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vozelj Ivan, Ljubljana,

Zvezda 18, vstop 10. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vozelj Ivan, imenovan 10. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997.
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
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strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko, 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 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 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,
barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov, 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-105479

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00508 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa RINKA, podjetje za zla-
tarstvo, galanterijo, gostinstvo in inženi-
ring, Ljubljana, Streliška 27a, d.o.o., se-
dež: Streliška 27a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03387/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5307775
Firma:  KOMPAKTA,  d.o.o.,  knjigo-

vodstvo, inženiring, Ljubljana, Pražako-
va 4

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

Sedež: Ljubljana, Pražakova 4
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Ganziti Jelka, izstop 28.

11. 1996; Kosi Marijan, izstop 28. 11.
1996; Gartner Saša, izstop 28. 11. 1996;
Cankar Aleksander, Ljubljana, Parmova
20, vstop 28. 11. 1996, vložek 375.525 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Horvat Marija,
Ljubljana, Kunaverjeva 12, vstop 28. 11.

1996, vložek 375.525 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Naglič Matjaž, Ljubljana, Jaz-
bečeva pot 14, vstop 28. 11. 1996, vložek
375.525 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dovečar Darjan, Ljubljana, Lamutova 26,
vstop 28. 11. 1996, vložek 375.525 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosi Marijan, razrešen 28. 11. 1996;
direktor Cankar Aleksander, imenovan 28.
11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5150 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-105483

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00634 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SPIRALA INŽENIRING,
Družba za inženiring, marketing, sveto-
vanje, komercialno posredovanje ter or-
ganizacijo proizvodnje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Bernekerjeva 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe z dne 29. 1. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5287995
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125
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Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 50101 Trgovina na debelo 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 dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov, 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7481 Fotografska dejavnost.

Rg-105484

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00734 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ICEC HOLDING, svetova-
nje, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 28, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razrešitev in imenova-
nje direktorja in prokurista in spremembo
družbene pogodbe z dne 3. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5971101
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Poglej Igor, razrešen 3. 2. 1997; proku-
rist dr. Siegfried Meysel, razrešen 3. 2.
1997; direktor Bončina Igor, Ljubljana,
Brilejeva ulica 9, imenovan 3. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Ko-
var Pavel, Jablonec, Jablonec N/N, imeno-
van 3. 2. 1997.

Rg-105489

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00725 z dne 4. 3. 1997
pri subjektu vpisa SCO STUDEN & CO.,
d.o.o.,  Zvonarska  1,  Ljubljana,  sedež:
Zvonarska 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/06454/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo prokurista, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 31. 1. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5873762
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kovačič Mitja, Ivančna Gorica,
Ljubljanska cesta 83, imenovan 31. 1.
1997; prokurist Cvjetičanin Saša, Ljublja-
na, Pot na Fužine 13, razrešen 31. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pe-
rutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;

1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov,
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja
sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih
kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obli-
ki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podob-
nih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 2741 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
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2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in goril-
nikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-

rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 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 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,
barvami in gradbenim materialom; 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no 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, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za kraji čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajane drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-105490

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00726 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124471
Firma: DADO POTIĆ IN PARTNER,

trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  DADO  POTIĆ  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Njegoševa cesta 6
Ustanovitelja: Potić Rade, Ljubljana,

Njegoševa cesta 6, vstop 3. 2. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Potić Goran, Ljubljana, Ižanska cesta 438g,
vstop 3. 2. 1997, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Potić Rade, imenovan 3. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Potić Goran, imenovan 3. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.
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Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-105492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00767 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28984/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124528
Firma: RAJNER, mesarija in delikate-

sa, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  RAJNER,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg.oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šegula Boštjan, Mengeš,

Kolodvorska 2b, vstop 22. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šegula Boštjan, imenovan 22. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-

gih specializiranih prodajalnah z živili;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-105493

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00766 z dne 20. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29044/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1189328
Firma: FKN, družba za trgovino in za-

stopstvo, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: FKN, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Tržaška cesta 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Delniška družba Tovarna

kablov »NEGOTINO«, Negotino, industrij-
ska cona b.b., vstop 18. 12. 1996, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GTI, Družba za trgovino na debelo in drob-
no z mešanim blagom, d.o.o., Vrhnika, Tr-
žaška cesta 28, vstop 18. 12. 1996, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Kulakov Risto, Negotin, Maršal
Tito 117, imenovan 18. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist, Ščukovt
Viktor, Vrhnika, Čolnarska 15a, imenovan
18. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja li-
toželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735

Druga primarna predelava železa, jekla;
proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
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 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
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jemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opre-
me in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo,
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-

žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina nadrobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
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mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe, 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-105494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00590 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NATURALIS, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Bratinova 1, sedež:
Bratinova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/16933/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, družbeni-
ka, sedeža, osnovnega kapitala, zastopni-
ka ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5990980
Firma: NATURALIS, Računalniški in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: NATURALIS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kramar Matjaž, izstop 10.

10. 1996; Hvasti Dušan, Ljubljana,
Glinškova ploščad 25, vstop 10. 10. 1996,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramar Matjaž, razrešen 10. 10.
1996; direktor Hvasti Dušan, imenovan 10.
10. 1996 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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 ra-
čunalniške dejavnosti, 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pod šifro dejavnosti 74.12 – opravlja se
vsa dejavnost, razen revizijske dejavnosti.

Rg-105549

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06060 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KAŽIPOT TOURS, turi-
stična agencija, d.o.o., Prešernova 17,
Radomlje, sedež: Prešernova 17, Radom-
lje, pod vložno št. 1/19505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5803314
Firma: KAŽIPOT TOURS, turistična

agencija, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Čopova 5a

Rg-105550

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06102 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/23290/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5758980001
Firma: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.,

Ljubljana, Podružnica Maribor
Skrajšana  firma:  PORSCHE  PO-

DRUŽNICA MARIBOR
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 26
Ustanovitelj: PORSCHE SLOVENIJA,

d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, vstop

30. 9. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdinjak Andrej, Maribor, Prušni-
kova ulica 20, imenovan 30. 9. 1996, zasto-
pa podružnico samo skupaj z enim od di-
rektorjev firme Porsche Slovenija, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-105551

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06250 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa POKA, Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Kamnik,
Maistrova 6, sedež: Maistrova 6, Kam-
nik, pod vložno št., 1/13112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, osnovnega kapitala, priimka
ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5531586
Firma: POKA, Podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Breda, Italija, Go-

rica, Via Montesanto 107, vstop 5. 8. 1991,
vložek 1,500.000 SIT , odgovornost: ne od-
govarja; Podjed Tomaž, Kamnik, Maistro-
va 6, vstop 5. 8. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997:
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdel-
kov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
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goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-105552

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06257 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KOTORNA, družba za tr-
govino na debelo in drobno, d.o.o., sedež:

Štihova 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/26489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5903416
Ustanovitelji: Zidarič Boris, izstop

18. 12. 1996; Kodre Marij, Ljubljana, Šti-
hova 16, vstop 19. 5. 1995, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hribar Judita, Domžale, Goričica 34,
vstop 18. 12. 1996, vložek 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; KOTORNA,
družba za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 16, vstop 22. 11.
1996, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Valentič Andrej, izstop
22. 11. 1996

Rg-105555

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06520 z dne 3. 3. 1997 pri-
subjektu vpisa BPD FIBA, d.o.o., borzno
posredniška družba, sedež: Tomšičeva 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5887224
Firma: BPD FIDA, d.o.o., borzno po-

sredniška družba
Skrajšana firma: BPD FIDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 32,000.000 SIT
Ustanovitelji: INTERRA, podjetje za fi-

nanciranje, trgovino in svetovanje, d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop 28. 10. 1996,
vložek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; ENERGOPLAN, gradbeno podjet-
je, d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
28. 10.1996, vložek 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; DE FACTO
TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Partizanska 30, vstop 28. 10. 1996,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Merhar Branko, Kočevje, Trata
XIII/2, vstop 28. 10. 1996, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koščak Igor, Kočevje, Željne 16, vstop 28.
10. 1996, vložek 2,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pušar Anton, Medvode,
Trnovec 29, vstop 28. 10. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogorelec Tomaž, Kočevje, Podgorska uli-
ca 2, vstop 28. 10. 1996, vložek 2,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105556

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06761 z dne 6. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa OSEM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Letališka 33, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5641519
Firma: OSEM, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: OSEM, d.o.o., Gro-

suplje
Sedež: Grosuplje, Sp. Slivnica 107
Ustanovitelja: Bavdek Alojz, Grosuplje,

Sp. Slivnica 107, vstop 5. 11. 1996, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja:
Kruh Peter, izstop 5. 11. 1996; Flisar Miro-

slav, Tišina, Petanjci 114a, vstop 5. 11.
1996, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-105560

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00373 z dne 3. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28974/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124129
Firma:  GRADBENIŠTVO  MASNI-

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

odgovornostjo
Sedež: Medvode, Zg. Pirniče 90b
Ustanovitelja: Masnikosa Cirila, Med-

vode, Zg. Pirniče 90b, vstop 21. 1. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Masnikosa Sretko, Knin, Biovičino
selo, vstop 21. 1. 1997, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Masnikosa Cirila, imenovana
21. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 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; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-105561

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00407 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NISA, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prušnikova 95,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22695/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5749506
Ustanoviteljica: Žagar Boris, izstop 13.

1. 1997; Grden Mojca, Ljubljana, Trnovska
ulica 10, vstop 17. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Boris, razrešen 13. 1. 1997;
zastopnica Grden Mojca, razrešena 13. 1.
1997 kot namestnica direktorja in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-105562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01022 z dne 7. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28991/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1124854
Firma: RIKI – SMLATIĆ, k.d., Grad-

beno podjetje, zaključna dela v gradbe-
ništvu

Skrajšana firma: RIKI – SMLATIĆ,
k.d.
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Kamniška 25
Ustanovitelji: Smlatić Rifet, Cazin, Kra-

kača 124, vstop 8. 1. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kustec Špela, Vrhnika, Mala
Ligojna 34, vstop 8. 1. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi. pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smlatić Rifet, imenovan 8. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kustec Špela, imenovana 8. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet,
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Rg-105563

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01065 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  KAGRAF,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino, zastopanje in
storitve, d.o.o., sedež: Polhograjska ce-
sta 2, Dobrova, pod vložno št. 1/20753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5701066
Osnovni kapital: 1,609.721,10 SIT
Ustanovitelj: Armič Janez, Dobrova,

Polhograjska c. 2, vstop 15. 12. 1992, vlo-
žek 1,609.721,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01099 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29018/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124994
Firma: S.M.E.R. SAKELŠEK & GRU-

BAN, izobraževanje, zastopanje, storitve
in turizem, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: S.M.E.R. SAKELŠEK
& GRUBAN, d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 14
Ustanovitelja: Sakelšek Rihard, Ljublja-

na, Jamnikarjeva 14, vstop 14. 2. 1997, vlo-
žek 3.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Gruban Marjan,
Ljubljana, Žabarjeva 4, vstop 14. 2. 1997,
vložek 3.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gruban Marjan, imenovan 14. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Sakelšek Rihard, imenovan 14. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
22130 Izdajanje revij in periodike; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih,
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105567

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01110 z dne 5. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28983/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125010
Firma: WALDO, trženje in zastopa-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: WALDO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zrinjskega cesta 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Roksandić Vlado, Ljublja-

na, Zrinjskega cesta 15, vstop 18. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Roksandić Vlado, imenovan 18. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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 pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina
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
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5466 Št. 69 – 13. XI. 1997

Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-105573

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02775 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28997/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5414440
Firma: MAYA STUDIO, d.o.o., Agen-

cija za marketing in design, Ljubljana
Skrajšana  firma:  MAYA  STUDIO,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Hladnikova 24
Osnovni kapital: 2,133.165,30 SIT
Ustanovitelji: Tončič Rajko, Kranj,

Gubčeva ul. 7, vstop 13. 9. 1990, vložek
711.055,10 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tončič Srečko, Nova Gorica, Tolmin-
skih puntarjev 2, vstop 13. 9. 1990, vložek
711.055,10 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Charman Darya, Kranj, Gubčeva ul. 7,
vstop 5. 6. 1996, vložek 711.055,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Charman Darya, imenovana 5. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Tončič Rajko, imenovan 5. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 511
Posredništvo; 5147 Trgovina na debelo z

drugimi izdelki široke porabe; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov, 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Prenos sedeža družbe iz Okrožnega so-
dišča v Novi Gorici, vpisane na vl. št.
1/1233/00 s firmo MAYA, d.o.o., Nova Go-
rica.

Rg-105576

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05651 z dne 21. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa MADRA – SUZANA DRABIK
IN DRUŽBENIK, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.n.o., Ljubljana, sedež: Ulica
Nade Čamernikove 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5950988
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo.

Rg-105578

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05661 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/14174/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5541204003
Firma: GALI, d.o.o., podjetje za trgo-

vino, vzgojo, vzrejo in varstvo živali,
Ljubljana – podružnica Linhartova 66

Skrajšana firma: GALI, d.o.o., Ljub-
ljana, Kunaverjeva 2 – podružnica Lin-
hartova 66

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Linhartova 66
Ustanovitelj: GALI, d.o.o., podjetje za

trgovino, vzgojo, vzrejo in varstvo živali,
Ljubljana, Kunaverjeva 2, vstop 30. 7.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Simončič Martin, Ljubljana, Kunaverje-
va 2, imenovan 30. 7. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev; zastopnica Smo-
linsky Danica, Ljubljana, Ulica Bratov
Učakar 74, imenovana 30. 7. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev kot vodja po-
družnice.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo, 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom.

Rg-105581

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07144 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ZODIAC, trženje in stori-
tve, d.o.o., Grosuplje, sedež: Taborska
15, Grosuplje, pod vložno št. 1/03559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5406099
Ustanovitelj: Škrjanc Vinko Janez,

Ljubljana-Polje, Cesta XXXII/3, vstop 8. 6.
1993, vložek 5,002.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ambrož Bojan, izstop 24. 12.
1996.

Rg-105587

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01155 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28992/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1125141
Firma: REAL BIRO VELESKI, k.d.,

posredništvo z nepremičninami
Skrajšana firma: REAL BIRO VELE-

SKI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Pregljev trg 7
Ustanovitelja: Veleski Zoran, Ljublja-

na, Pregljev trg 7, vstop 14. 2. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Veleski Vladimir, Ljubljana, Pregljev trg 7,
vstop 14. 2. 1997, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veleski Zoran, imenovan 14. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3.
1997:2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarna inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska 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 mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105590

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01188 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LINIJA PAPIRUS, trgovi-
na, d.o.o., sedež: Koprska 106d, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5631947
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žugič Peter, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Simončič Franc, Ljubljana, Ple-
vančeva 43, imenovan 11. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-105591

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01376 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PAR, družba za finance,
trgovino in svetovanje, d.o.o., sedež: Sta-
ra cesta 13, Vrhnika, pod vložno št.
1/19435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
družbenikov, deležev, zastopnika in druž-
bene pogodbe z dne 4. 3. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5662320
Sedež: Ljubljana, Koseskega ul. 30

Ustanovitelj: Košak Janez, ml., Ljublja-
na, Koseskega 30b, vstop 22. 2. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kreculj Vera, Ljubljana, Klopčičeva
4, Buček Janez, Vrhnika, Betajnova 21;
Truden Vasja, Logatec, Partizanska 8; Žust
Tatjana, Rovte, Rovte 162; Sedej Franc,
Logatec, Vodovodna c. 12; Grabnar Mari-
ja, Log pri Brezovici, Hercegovska c. 5;
Gabrovšek Franc, Vrhnika, Stara Vrhnika
66; Savić Srdjan, Vrhnika, Stara cesta 45;
Tominc Slavko, Vrhnika, Na Zelenici 2, vsi
izstopili 22. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Košak Andrej, razrešen 22. 2. 1997;
direktor Truden Vasja, razrešen 22. 2. 1997;
direktor Košak Janez, ml., imenovan 22. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe.

Rg-105592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01466 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  NOVISTA,  d.o.o.,  Go-
stinstvo, turizem, trgovina, storitve, se-
dež:  Grassellijeva  10,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/10756/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča nadomestni sklep Srg
1046/96 – spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5460077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lah Mira, razrešena 1. 12. 1995;
direktorica Polanec Lah Miroslava, Ljub-
ljana, Podjunska 20, imenovana 1. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18950 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GERMAS, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, zastopstva z
usnjem, papirjem, lesom, plastiko in ke-
mikalijami, Šentvid pri Lukovici 23, Lu-
kovica, sedež: Šentvid pri Lukovici 23,
Lukovica. pod vložno št. 1/07959/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5400546
Osnovni kapital: 1,504.572 SIT
Ustanovitelja: Andrejka Aleš, Lukovica,

Vrba 15, vstop 25. 3. 1990, vložek 1,197.627
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slatner Ja-
nez, Tržič, Zvirče 42, vstop 25. 3. 1990,
vložek 306.945 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GEROLIMETTO S.A.DI GERO-
LIMETTO, izstop 27. 12. 1994

Rg-105868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01566 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ZLOBKO, podjetje za pro-
met blaga in storitev, d.o.o., Medvode,
sedež:  Grajzerjeva  12,  Medvode,  pod
vložno št. 1/10643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev in odgovornosti s temile podatki:

Matična št.: 5449464
Firma: ZLOBKO IN DRUŽBENIKI,

d.n.o., proizvodnja, trgovina in zastopa-
nje

Skrajšana firma: ZLOBKO IN DRUŽ-
BENIKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zlobko Niko, izstop
21. 3. 1995; Zlobko Tomaž, Medvode,
Grajzerjeva 12, izstopil iz d.o.o. 21. 3. 1995
in vstopil v d.n.o., vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Zlobko Irena, Trebnje, Gubčeva 25, vstop
21. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-106191

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06128 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VOKAND, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Vinje 101,
Dol pri Ljubljani, sedež: Vinje 101, Dol
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/10298/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446503
Ustanovitelj: Kovačič Milan, izstop

9. 5. 1994; Anderlič Branislav, Dol pri Ljub-
ljani, Vinje 101, vstop 18. 12. 1990, vložek
2,160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5030
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Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga  trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-106193

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01354 z dne 21. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa TRGOVINSKO PODJETJE
VOČAR LJUBLJANA, Podjetje za med-
narodno trgovino, d.o.o., sedež: Trg MDB
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/13884/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5527023
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Musić Meho, Brčko, BiH,

Ograđenovac, vstop 22. 3. 1995, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov, 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 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
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo, 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-

belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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
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 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521
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Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 6420 Telekomunikacije; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
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
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05418 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LUCIJA & I, Družba za
trgovino in posredništvo, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška c. 122, sedež: Tržaška 122,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04299/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5889626
Firma: LUCIJA & I, Družba za trgo-

vino in posredništvo, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 26

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 26

Rg-106214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05898 z dne 21. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa XENON-FORTE, podjetje za
svetovanje, trženje in razvoj informacij-
ske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, Karde-
ljeva  ploščad  23,  sedež:  Kardeljeva
ploščad 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/03394/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5322537
Firma: XENON-FORTE, podjetje za

svetovanje, trženje in razvoj informacij-
ske tehnologije, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Vojkova cesta 57

Rg-106215

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05901 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DVC – PLUS, izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 12, sedež:
Dvoržakova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/25637/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859662
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 2
Ustanovitelja: Mihelčič Ana, vstop 14.

4. 1994 in Mihelčič Matija, vstop 18. 11.
1996, oba Komenda, Suhadole 47b, vložila
po 1,193.475 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-106216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06061 z dne 24. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa HITITRANS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve in zunanjo tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Meden-
ska 83a, Ljubljana, pod vložno št.
1/03292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5335922
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-106217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06094 z dne 24. 3. 1997 pri
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subjektu vpisa SATA, transportno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Lanišče 6,
Škofljica, pod vložno št. 1/18154/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5664136
Ustanovitelj: Skubic Ivica, izstop 19.

11. 1996; Skubic Jakob, Škofljica, Lanišče
6, vstop 8. 11. 1993, vložek 1,548.232 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997.
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-106218

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06162 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VERIS, d.o.o., verodostoj-
ne etične razumne intelektualne storitve,
Ljubljana, sedež: Zgornje Gameljne 66,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16769/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5638186
Sedež: Ljubljana, Puhova 14
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:

1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Dru-
go založništvo; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-106219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06189 z dne 24. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa BELPRO, marketing, za-
stopstva, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ježa 6, Črnuče, pod vložno št.
1/10855/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489024
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312

Skladiščenje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.
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Rg-106220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07233 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VOTAN, podjetje za av-
torske storitve s področja tržnih komu-
nikacij, avdio in …, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Resljeva 20, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11850/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
deležev, uskladitev dejavnosti ter spre-

membo družbene pogodbe z dne 7. 1. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5476003
Firma: VOTAN LEO BURNETT, pod-

jetje za avtorske storitve s področja trž-
nih komunikacij, audio in video medijev,
neposrednega trženja, stikov z jav-
nostmi…, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VOTAN LEO BUR-
NETT, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Berčon Roman, Ljublja-
na, Vide Pregarc 33, vstop 11. 1. 1991,
vložek 382.282,55 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bobnar Samo, Ljubljana,
Glinškova ploščad 20, vstop 11. 1. 1991,

vložek 382.282,55 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Strnad Boštjan, Domžale, Ljub-
ljanska 24, vstop 11. 1. 1991, vložek
456.784,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.,

Chicago, ZDA, 35 West Wacker Drive,
vstop 27. 12. 1996, vložek 657.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig, 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
921 Filmska in videodejavnost; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-106221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07234 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MEDIS, podjetje za pro-
izvodnjo in trženje, d.o.o., Vojkova 4, se-
dež: Vojkova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/02559/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo (povečanje) osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5294401
Osnovni kapital: 21,588.000 SIT
Ustanovitelj: Strnad Tone, Ljubljana,

Puhtejeva 24, vstop 25. 10. 1989, vložek
21,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00478 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ŠKRINJAR, Podjetje za

trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dergomaška 54, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21243/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbene pogodbe z dne 9. 1. 1997, in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5715504
Firma: ITALMACC, podjetje za trgo-

vino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ITALMACC, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:

2852 Splošna mehanična dela; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 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; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;

55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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.

Rg-106224

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01018 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MANFREDA &
PARTNER, Podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo in trgovino, d.n.o., Skopska 8,
Ljubljana, sedež: Skopska 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21688/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5742439
Firma: MM PARTNER, Podjetje za

inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: MM PARTNER,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Manfreda Andrej, Ljub-

ljana, Skopska 8, izstop iz d.n.o. in vstopil
v d.o.o. 29. 2. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čenčur Marko,
Ljubljana, Celovška 128, izstopil iz d.n.o.
in vstopil v d.o.o. 29. 2. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Čenčur Marko, razrešen 1. 10. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnik Manfreda An-
drej, razrešen 1. 10. 1996 in ponovno ime-
novan za zastopnika, ki kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106225

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01060 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OMICRON, podjetje za
komercialne posle pri uresničevanju
funkcije blaga in storitev, izvoz in uvoz
ter izdelava in predelava strojev za obrt
in …, d.o.o., sedež: Hrastova 18, Domža-
le, pod vložno št. 1/07774/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
z dne 14. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5395917
Firma: OMICRON, tiskarna ter pro-

izvodnja izdelkov iz papirja in kartona,
d.o.o.

Ustanoviteljica: Lebeničnik Natalija,
Lebeničnik Špela ndl. ter Lebeničnik Luka
ndl., vsi izstopili 14. 2. 1997; Lebeničnik
Vlasta, Domžale, Hrastova ulica 14, vstop
14. 2. 1997, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lebeničnik Vlasta, imenovana
14. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
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direktorica Lebeničnik Natalija, razrešena
14. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki.

Rg-106228

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01092 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29033/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124978
Firma: MA-VI, VIDERGAR & CO.,

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

Skrajšana firma: MA-VI, VIDERGAR
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Primorska 4
Ustanovitelja: Vidergar Marija in Vider-

gar Ivan, oba Čemšenik, Znojile 7a, vstopi-
la 17. 2. 1997, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vidergar Marija, imenovana 17. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Vidergar Ivan, imenovan 17. 2.
1997, kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina 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 Tr-
govina 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, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no 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, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering).

Rg-106229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01118 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EDIGS PEGE, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Mengeš,
Šolska ulica 4, sedež: Šolska ulica 4, Men-
geš, pod vložno št. 1/21020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
spremembo družbene pogodbe z dne 11. 2.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5714389
Ustanovitelja: Golob Paula, Kamnik,

Perovo 18a, vstop 17. 10. 1995, vložek

43,441.029,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Golob Edvard ml., Kamnik, Perovo
18a, vstop 11. 2. 1997, vložek 41,737.459
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Golob Edvard ml., imenovan 11. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Golob Paula, razrešena 11. 2. 1997.

Rg-106230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01129 z dne 20. 3. 1997 pri

subjektu vpisa INTERNATIONAL COM-
PUTERS LIMITED, Podružnica v Ljub-
ljani, sedež: Šmartinska 130, Ljubljana,
pod vložno št. 1/27096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova

zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5872243
Skrajšana  firma:  INTERNATIONAL

COMPUTERS LIMITED
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Povalej Marjeta, Ljubljana, Jakče-
va ulica 2, imenovana 21. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, kot predstavnica po-
družnice.

Rg-106240

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18330 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa UNITRON, marketing in
inženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ce-
sta vstaje 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/11981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5643686
Firma: UNITRON, marketing in inže-

niring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  UNITRON,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zorko Rudi, Ljubljana,

Cesta vstaje 24, vstop 12. 12. 1990, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zorko Samo, Ljubljana, Koroška ulica 20,
vstop 22. 12. 1994, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorko Blaž,
Ljubljana, Koroška cesta 20, vstop 22. 12.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Rudi, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Zorko Samo, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 511
Posredništvo; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-106241

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18191 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SPALT, d.o.o., podjetje
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za proizvodnjo in transfer znanja in ma-
teriala, Komenda, sedež: Glavarjeva 98,
Komenda, pod vložno št. 1/18776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, skrajšano firmo,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5642850
Firma: SPALT, podjetje za proizvod-

njo in transfer znanja ter materiala, d.o.o.
Skrajšana firma: SPALT, d.o.o.
Sedež:  Ljubljana,  Rožna  dolina  c.

IX/19
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Kristan Bojan, izstop

22. 12. 1994; Sotelšek Alenka, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 114, vstop 27. 3. 1992,
vložek 1,501.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0142 Storitve
z živinorejo brez veterinarskih storitev;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-106243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09594 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa STRENG, podjetje za in-
ženiring, zastopanje in trgovino, d.o.o.,

Ljubljana, sedež: Vandotova 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5775531
Osnovni kapital: 1,685.722 SIT
Ustanovitelja: Ravnik Franc, vstop 18.

5. 1993 in Tomac Ravnik Sonja, vstop 12.
5. 1994, oba Ljubljana, Vandotova 11, vlo-
žila po 842.861 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Mavec Rudi, izstop 12. 5. 1994;
Ošaben Janez, izstop 12. 5. 1994; Švent
Miha, izstop 12. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Švent Miha, razrešen 11. 5. 1994;
zastopnica Tomac Ravnik Sonja, imeno-
vana 12. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-106246

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02574 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AQUARIUS, podjetje za
ribištvo in akvakulturo, d.o.o., Ljublja-
na, Tbilisijska 20, sedež: Tbilisijska 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09010/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424534
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0125 Reja drugih živali;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 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.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422

Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.
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MURSKA SOBOTA

Rg-106447

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00329 z dne 21. 2. 1997
pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Grafič-
no in embalažno podjetje Murska Sobo-
ta, d.d., sedež: Lendavska 1, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00306/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5039886
Člani nadzornega sveta: Tanacek Dra-

go, Poredoš Jožef, Vrbančič Daniel in Vel-
din Milan, vsi izstopili 7. 5. 1996 ter Fran-
ko Albert, Curkov Tomislav, Domjan Dra-
go, Geder Dalibor, Mujdrica Štefan, Celec
Andrej in Antalič Jože, vstopili 7. 5. 1996.

Rg-106451

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00382 z dne 21. 2. 1997
pri subjektu vpisa KRIŽEVSKE OPE-
KARNE, d.d., Boreci št. 49, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, pod vložno št. 1/00086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika seje skupščine delniške druž-
be z dne 5. 12. 1996, predlog za vpis spre-
membe statuta z dne 5. 12. 1996 in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034094
Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:

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
materialom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 2. 1997:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom.

Rg-106452

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00247 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa PANONKA, Kmetijska
zadruga, z.o.o., sedež: Kocljeva 16, 9000
Murska Sobota, pod vložno št. 1/02148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5888476
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škulj Jože, razrešen 15. 3. 1996; za-
stopnik Nemeš Jože, Moravska Toplice,
Tešanovci 19, imenovan 29. 3. 1996, zasto-
pa zadrugo z omejitvijo, da sklepa pogodbe
o prometu z nepremičninami oziroma obre-
menjevanju le-teh samo na podlagi sklepa
upravnega odbora zadruge.

Rg-106457

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00076 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa INGLAR – Podjetje za
kovinsko predelavo in svetovanje, Ra-
denci, d.o.o., sedež: Finžgarjeva 37, 9252
Radenci, pod vložno št. 1/00561/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža ter akta in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5400252
Firma:  INGLAR,  Podjetje  za  pro-

izvodnjo in prodajo, Gornja Radgona,
d.o.o.

Sedež: 9252 Gornja Radgona, Panon-
ska 23

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 2. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106459

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00106 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa GITA, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Podgrad 35, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/02030/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in oseb, poobleščenih za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5659086
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Baba Oghli Gita in Baba

Oghli Davoud, vstopila 13. 7. 1992 ter Ba-
ba Oghli Marijana, vstopila 22. 11. 1996,
vsi iz Varaždina, Bartola Kašiča 27, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Volf Marjana, Gornja Radgona, Ob
progi 9, imenovana 22. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Baba
Oghli Gita, razrešena 22. 11. 1996 in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18100  Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bi-
žuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-106462

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00107 z dne 10. 2.
1997 pri subjektu vpisa ANDRIJA, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Podgrad
35, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in oseb,

pooblaščenih za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5659060
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šprem Stanko in Šprem

Ljubica, oba  iz Varaždina, Kralja Tomisla-
va 3, vstopila 13. 7. 1992, vložila po
383.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Šprem Kazimir, Varaždin, Ivana Rangera
36, vstop 13. 7. 1992, vložek 383.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šprem Andre-
ja, Varaždin, Kralja Tomislava 3, vstop
22. 11. 1996, vložek 350.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Volf Marjana, Gornja Radgona, Ob
progi 9, imenovana 22. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Šprem
Ljubica, razrešena 22. 11. 1996 in imeno-
vana za zastopnico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18100  Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
51700 Druga trgovina na debelo; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Rg-106469

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00395 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa RADGONSKE GORI-
CE, Gornja Radgona, p.o., sedež: Jurko-
vičeva ul. 5-9, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00458/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje
družbenega podjetja v delniško družbo,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5129494
Firma: RADGONSKE GORICE, Gor-

nja Radgona, d.d.
Skrajšana firma: RADGONSKE GO-

RICE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Jurko-

vičeva 5
Osnovni kapital: 360,740.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 2. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarja; Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vstop 2. 10. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
2. 10. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
RADGONA, Kmetijska zadruga, z.o.o.,
Gornja Radgona, Partizanska 23, vstop 2.
10. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
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RADGONA, Vinogradniško sadjarska za-
druga, z.o.o., Gornja Radgona, Porabska 3,
vstop 2. 10. 1996, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci notranjega odkupa, Gor-
nja Radgona, vstopili 2. 10. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; upravičenci interne
razdelitve, Gornja Radgona, vstopili 2. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, poobleščena za zastopanje: di-
rektor Škrobar Franc, Radenci, Janžev vrh
14a, imenovan 1. 6. 1990, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Špur Mirko, Fi-
lipič Alojz, Veberič Henrik, Babič Otmar,
Šteiner Franc in Kreft Robert, vsi vstopili
2. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentira-
nih pijač; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
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;
60240 Cestni tovorni promet; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti pod šifro K 74.120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijskih dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 00892/00930-1996/ST z
dne 6. 12. 1996.

Rg-106471

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom srg št. 94/00804 z dne 13. 3. 1997
pri subjektu vpisa ROYAL – podjetje za
proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, Bel-
tinci, d.o.o., sedež: Panonska 2a, 9231
Beltinci, pod vložno št. 1/01729/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo akta družbe, firme, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712335
Firma: ROYAL HORVAT, Podjetje za

proizvodnjo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  ROYAL  HORVAT,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,541.251,20 SIT
Ustanovitelj: Horvat Štefan, Beltinci,

Panonska 2a, vstop 2. 2. 1993, vložek
1,541.251,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higijen-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 28520 Splošna meha-
nična dela; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah;  55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pjač in napitkov v drugih
lokalih; 65210 Finančni zakup (leasing);
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.

Rg-106474

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 92/00891 z dne 7. 3. 1997
pri subjektu vpisa LJUTOMERČAN,
Kmetijska zadruga Ljutomer, z.o.o., se-

dež: Jureša Cirila 1, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 2/00038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov zadru-
ge s temile podatki:

Ustanovitelji: Pergar Ignac, Maribor,
Zrinjskega 26a, vstop 22. 9. 1992, vložek
15.788 SIT; Torkar Helena in Janez, Mi-
klavž pri Ormožu, Vinski vrh 86, vstop
22.    9. 1992, vložek 15.788 SIT; Sedlak
Silvester, Miklavž pri Ormožu, Hermanci
24, vstop 22. 9. 1992, vložek 15.788 SIT;
Pušenjak Franc in Julijana, Ljutomer,
Stročja vas 44, vstop 22. 9. 1992, vložek
15.955 SIT; Žižek Mirko, Ljutomer, Šafar-
sko 10, vstop 22. 9. 1992, vložek 15.788
SIT; Zadravec Janko, Miklavž pri Ormožu,
Miklavž 59, vstop 22. 9. 1992, vložek
16.135 SIT; Markovič Majda, Križevci,
Boreci 25, vstop 22. 9. 1992, vložek 16.838
SIT; Kegl Anton, Ljutomer, Stara Nova vas
64, vstop 22. 9. 1992, vložek 16.887 SIT;
Slavič Janez in Cecilija, Križevci pri Ljuto-
meru, Grabe 17, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.007 SIT; Sagaj Jožef in Metka, Križevci
pri Ljutomeru, Ključarovci 21, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.007 SIT; Jureš Franc, Lju-
tomer, Babinci 28, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.007 SIT; Seršen – Žnidarič Andrej,
Ljutomer, Podgradje 26, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.038 SIT; Ros Jožef, Križevci pri
Ljutomeru, Dobrava 9, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.046 SIT; Kreslin Nada, Ljuto-
mer, Cven 14a, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.055 SIT; Lipič Teodor, Križevci pri Lju-
tomeru, Lukavci 30, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.082 SIT; Filipič Ida, Ljutomer, Bra-
noslavci 16, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.082 SIT; Kosi Štefanija, Križevci pri
Ljutomeru, Logarovci 50, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Pavličič Karl in
Ana, Ljutomer, Pristava 38, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Škrobar Marjan,
Tomaž pri Ormožu, Pršetinci 10, vstop 22.
9. 1992, vložek 17.082 SIT; Slavinec Mari-
ja, Ljutomer, Slamnjak 5, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.082 SIT; Puklavec Franc in An-
dreja, Središče ob Dravi, Obrež 76, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Kosi Franc
in Branko, Ljutomer, Radomerje 5, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Cof Janko,
Križevci pri Ljutomeru, Ključarovci 25,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Za-
dravec Borislav, Ljutomer, Razkrižje 18,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Jureš
Feliks, Veržej, Bunčani 5, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Miklin Miran in
Irena, Kog, Jastrebci 18, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.141. SIT; Lubi Anton in Jožefa,
Veržej, Bunčani 2, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.141 SIT; Kukolj Stanko, Veržej,
Krapje 39, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Rajh Matija, Miklavž pri Ormožu, Mi-
klavž 61, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Lah Janez, Miklavž, Miklavž 57, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Košar Dra-
go, Ljutomer, Stročja vas 40, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Petek Andrej,
Ljutomer, Babinci 53, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.141 SIT; Filipič Stanislav, Ljuto-
mer, Radomerje 11, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.141 SIT; Štumpf Vida, Križevci pri
Ljutomeru, Logarovci 49, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Cartl Marjan,
Križevci pri Ljutomeru, Iljaševci 28, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Puconja
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Miran, Ljutomer, Cven 30, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Alt Janez, Ljuto-
mer, Gibina 13, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.082 SIT; Pihler Alojz, Ljutomer, Cven
103, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT;
Rajh Vladimir, Miklavž pri Ormožu, Her-
manci 42, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Golob Ana, Ljutomer, Stročja vas 53,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Bo-
hinec Franc, Ljutomer, Veščica 34, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Vaupotič
Jožef, Ljutomer, Babinci 34a, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Novak Marija in
Ciril, Ivanjkovci, Veličane 16, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Kosi Franc in
Ivica, Ljutomer, Kamenščak 16, vstop 22.
9. 1992, vložek 17.082 SIT; Kocjan Franc,
Ljutomer, Slamnjak 32, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.082 SIT; Kodba Dragica, Kri-
ževci, Šalinci 5a, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.082 SIT; Lipovec Stanko, Bučkovci,
Godemarci 6, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.082 SIT; Fotivec Mira, Križevci pri Lju-
tomeru, Stara Nova vas 67, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Ivančič Zvonko,
Križevci, Križevci 20a, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.082 SIT; Skuhala Franc, Veržej,
Banovci 16, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.082 SIT; Bobnjar Jože, Miklavž pri Or-
možu, Hermanci 22, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.082 SIT; Bukovec Franc, Kof, Go-
mila 12, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Borko Janko, Miklavž pri Ormožu,
Hermanci 23, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.082 SIT; Nemec Martin, Ljutomer, Ba-
binci 21, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Hlebec Jože, Kog, Lača vas 28a, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Makoter
Julijana, Ljutomer, Stročja vas 45, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Kosec Štef-
ka, Ljutomer, Radomerščak 54, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Senčar Milica in
Janez, Križevci, Bučečovci 30, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Koroša Dragica
in Janez, Kog, Gomila 43, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Jureš Dušan in
Jožica, Ljutomer, Frana Kovačiča 10a,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Ko-
rošak Vladimir, Križevci, Grlava 7, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Smodiš
Vekoslav, Ljutomer, Podgradje 18, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Pučko Mi-
lan in Alojzija, Ivanjkovci, Mali Brebrov-
nik 9, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Nemec Janko in Boris, Križevci, Ša-
linci 1, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Štampar Jožefa, Ljutomer, Presika 21,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Pih-
lar Jožef, Ljutomer, Soboška 6, vstop 22. 9.
1992, vložek 17. 082 SIT; Žnidarič Fran-
čiška, Križevci, Stara Nova vas 3a, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Vargazon
Franc, Ljutomer, Pristava 5, vstop 22. 9.
1992, vložek 15.456 SIT; Osterc Jožef in
Ana, Ljutomer, Cven 18, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.082 SIT; Nemec Franc, Ljuto-
mer, Cven 41, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.141 SIT; Brunčič Franc in Branko, Lju-
tomer, Babinci 31, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.141 SIT; Dolamič Barica, Ljutomer,
Šalinci 3, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Zadravec Jožef, Križevci, Iljaševci 31,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Les-
jak Nada in Alojz, Ljutomer, Mota 49,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Jurša

Marjan, Ljutomer, Branoslavci 29c, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Sovič Ro-
mana in Jožef, Ljutomer, Babinci 17, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Sukič
Franc, Križevci, Šalinci 6, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Slavič Alojz in
Marija, Veržej, Bunčani 4, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Osterc Anton in
Zvonko, Križevci, Križevci 12, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141. SIT; List Kristina in
Marjan, Križevci, Dobrava 11, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Bohanec Janez,
Krževci, Dobrava 4, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.141 SIT; Slavič Daniel, Veržej, Ba-
novci 20, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Makoter Marija in Jožef, Veržej,
Krapje 17, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Magdič Ana in Milko, Ljutomer, So-
boška 20, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Semenič Milan, Ljutomer, Kidričeva
35, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT;
Sajevič Franc, Ljutomer, Cezanjevci 8,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Lipo-
vec Daniel, Ljutomer, Zg. Kamenščak 14,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT;
Pučko Jože, Miklavž, Hermanci 11, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Rajh Alojz,
Veržej, Banovci 6, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.141 SIT; Skuhala Marijan, Veržej,
Banovci 21, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.141 SIT; Seršen Janez, Ljutomer, Stroč-
ja vas 48, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Sever Stanko, Ljutomer, Babinci 41,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Sla-
vič Ana, Ljutomer, Branoslavci 9, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Maučec
Marija in Štefan, Veržej, Kolodvorska 13,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Le-
poša Jožef in Angela, Ljutomer, Vogričev-
ci 23, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT;
Novak Milica, Križevci, Ključarovci 34,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Štu-
hec Jožef, Križevci, Iljaševci 2, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Štefanec Vladi-
mir, Križevci, Šalinci 13, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.141 SIT; Jelen Marija, Križevci,
Stara Nova vas 23, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 17.141 SIT; LJUTOMERČAN, Ljuto-
mer, p.o., izstop 16. 9. 1992.

Rg-106480

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00333 z dne 7. 3. 1997
pri subjektu vpisa INTEGRAL, promet in
delavnice,  d.d.,  sedež:  Industrijska  1,
9220 Lendava, pod vložno št. 1/00979/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5500265
Član nadzornega sveta: Rabzelj Drago,

vstopil 30. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-106481

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00380 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet in
delavnice,  d.d.,  sedež:  Industrijska  1,
9220 Lendava, pod vložno št. 1/00979/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5500265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ščap Robert, razrešen 28. 11. 1996;
zastopnik Kiralj Štefan, Lendava, Gornji
Lakoš 53a, imenovan 29. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-106495

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00274 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa SOLIDARNOST, Pod-
jetje za rehabilitacijo in zaposlitev inva-
lidov, M. Sobota, p.o., sedež: Arhitekta
Novaka 4, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/00200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje
družbenega podjetja v d.d., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5221668
Firma: SOLIDARNOST, podjetje za

rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
d.d.

Skrajšana firma: SOLIDARNOST, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 92,719.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
22. 3. 1995, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
18, vstop 22. 3. 1995, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
22. 3. 1995; odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci notranjega odkupa, Murska
Sobota, vstopili 22. 3. 1995, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci interne razdeli-
tve, Murska Sobota, vstopili 22. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo; Skupščina
Občine Murska Sobota, izstop 22. 3. 1995;
Občinska skupnost socialnega skrbstva, iz-
stop 22. 3. 1995; Občinska skupnost za za-
poslovanje, izstop 22. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopnaje: di-
rektor Krpič Aleksander, Murska Sobota,
Vrtnarska ulica 2, imenovan 15. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fujs Marjetica,
Gačnik Boris in Drvarič Alojz, vsi vstopili
22. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
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nost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85322 Dejavnost invalidskih
organizacij; 85324 Druge socialne dejav-
nosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za presktukturiranje in priva-
tizacijo Ljubljana z dne 7. 6. 1995, št.
267/548/95-AS.

Rg-106498

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
skelpom Srg št. 94/01206 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa S.P.L., Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, Beltinci, d.o.o., sedež:
Panonska 91, 9231 Beltinci, pod vložno
št. 1/01971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov, poslovnih deležev, de-
javnosti in oseb, poobleščenih za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5800471
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Virag Peter, Beltinci, Pa-

nonska 4b, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zver Slavko, izstop 27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Zver Slavko, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-106499

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00330 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa POMURSKI SEJEM –

podjetje za organizacijo sejmov, razstav
in prireditev, d.d., Gornja Radgona, se-
dež: Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Rad-
gona, pod vložno št. 1/01991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in predložitev zapi-
snika skuščine z dne 17. 8. 1995 s temile
podatki:

Matična št.: 5795729
Člani nadzornega sveta: Šefer Herbert

in Mišič Janez, izstopila 17. 8. 1995 ter
Adamlje Peter in Majcen Gorazd, vstopila
17. 8. 1995.

Rg-106500

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01343 z dne 15. 4. 1997
pri  subjektu  vpisa  AGROPRODUKT,
Proizvodno in trgovsko podjetje M. So-
bota, d.o.o., sedež: Plese 1, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št 1/01758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
membo firme, družbenikov, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5695414
Firma:  FARC  AGROPRODUKT IN

OSTALI, proizvodno in trgovsko podjet-
je M. Sobota, d.n.o.

Skrajšana  firma:  FARC  AGROPRO-
DUKT IN OSTALI, M. Sobota, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Farc Katarina, Vidovec,

Domitrovec 61, vstop 22. 1. 1993, vložek
90.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Gašparič Helena, Fokov-
ci, Vučja gomila 137, vstop 28. 12. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gašparič Helena, imenovana 28.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-106501

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00144 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa M.M. KAUČIČ, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., G. Ivanjci, sedež: Gornji Ivanci 21,
9245 Sp. Ivanjci, pod vložno št. 1/01798/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5750911
Osnovni kapital: 1,623.755 SIT
Ustanovitelja: Kaučič Mirko in Kaučič

Marija, oba Sp. Ivanjci, Gornji Ivanjci 21,
vstopila 1. 3. 1993, vložila po 811.877,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 01420 Storitve za živino-
rejo brez veterinarskih storitev; 01500 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 10300 Pridobivanje šote; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220
Pridobivanje gline in kaolina; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 16000 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100  Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 19100 Stro-
jenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja
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usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izda-
janje časopisov; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo za-
ložništvo; 24160 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 24200 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemič-
nih izdelkov; 25210 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26250
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
26260 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 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, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 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;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55230 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; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakira-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180
”Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov,” d.n. družba ne opravlja
posredništva s farmacevtskimi izdelki; pod
šifro 67.130 “Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom,” pa družba
opravlja samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-106505

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01080 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa TOVARNA KOVINSKE
OPREME, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Tišinska 29b, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00973 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5497027
Sedež: 9000 Murska Sobota, Tišinska

29b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ban-

fi Štefan, Murska Sobota, Bakovci,
Panonska 26, razrešen 10. 8. 1992 in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
17. 6. 1991, s sklepom Srg 293/91.

Rg-106506

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00430 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa ARAVTO, podjetje za
trgovino, transport in servisiranje, Gor-
nja Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska
29, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje družbe-
nega podjetja v d.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, zastopnikov in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5501199
Firma: ARAVTO, trgovina, transport,

vzdrževanje in popravila motornih vozil,
d.d.

Skrajšana firma: ARAVTO, d.d., Gor-
nja Radgona

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljuto-

merska 29
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Osnovni kapital: 411,029.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vstop 5. 11. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
Gornja Radgona, vstopili 5. 11. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, Gornja Radgona, vstopili
5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo;
LB POMURSKA BANKA, d.d., Murska
Sobota, Trg zmage 7, vstop 5. 11. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; ZAVARO-
VALNICA TRIGLAV, d.d., OE MURSKA
SOBOTA, Murska Sobota, Lendavska 5,
vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgo-
varja; AR-HOLDING, G. Radgona, d.o.o.,
izstop 5. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tirš
Danilo, razrešen 5. 11. 1996; direktor Vela
Ivan, Lenart, Maistrova 5, razrešen 5. 11.
1996 in ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kurbus Bran-
ko, Kerec Zorica in Domanjko Viktor, vsi
vstopili 5. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-

nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 ˝Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje,˝ družba ne
opravlja revizijske dejavnosti in pod šifro
74.140 ˝Podjetniško in poslovno svetova-
nje˝ ne opravlja arbitraž in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana
z dne 24. 12. 1996 št. LP 00992/00539-
1996/MB.

Rg-106508

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00235 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa ALFA 4, Gornja Rad-
gona, Podjetje za trgovino, turizem,
gostinstvo, storitve, svetovanje in pro-
izvodnjo,  d.o.o.,  sedež:  Norički  vrh  21,
9250  Gornja  Radgona,  pod  vložno  št.
1/00400/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406145
Osnovni kapital: 1,503.770 SIT
Ustanovitelja: Tropenauer Metka in

Tropenauer Anton, oba iz Gornje Radgone,
Norički vrh 21, vstopila 8. 1. 1990, vložila
po 751.885 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01250 Reja drugih ži-
vali; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tu-
di iz perutninskega mesa; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetič-
ne hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije,

sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45320
Izolacijska dela; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih 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; 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.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55230 Druge nastani-
tve 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; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 ˝Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.˝, družba ne opravlja posred-
ništva s farmacevtskimi izdelki; pod šifro
67.130 ˝Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom˝, opravlja samo
dejavnost menjalnice in zastavljalnice in

pod šifro 74.140 ˝Podjetniško in poslovno
svetovanje˝, ne opravlja dejavnosti arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-106514

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01209 z dne 18. 2. 1997
pri subjektu vpisa KOF – podjetje za pro-
izvodnjo, za zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu, servis, trgovina, inženi-
ring, Negova, d.o.o., sedež: Negova št. 7,
9245 Spodnji Ivanjci, pod vložno št.
1/00287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, poslovnih deležev, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5295980
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelja: Fekonja Ludvik in Feko-

nja Vida, oba Sp. Ivanjci, Negova št. 7,
vstopila 14. 11. 1989, vložila po 867.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fekonja Vida, razrešena 2. 12.
1996; Fekonja Ludvik, imenovan 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50500 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
67130 ˝Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom˝, sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti, ki je vpisana pod
šifro 74140 ˝Podjetniško in poslovno sve-
tovanje˝, pa družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-106520

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00326 z dne 12. 3. 1997
pod št. vložka 1/02285/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5967481
Firma: JANEZ SMREKAR, Zavod za

socialno delo, izobraževanje in preven-
tivno vzgojo

Skrajšana  firma:  ZAVOD  JANEZA
SMREKARJA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 9241 Veržej, Trg Slavka Oster-

ca 7
Ustanovitelj: Salezijanski inšpektorat,

Ljubljana, Rakovniška ulica 6, vstop 14.
10. 1996, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Baligač Andrej, Beltinci, Ižakovci
87, imenovan 14. 10. 1997, zastopa zavod z
omejitvijo, da razpolaga z nepremičnim
premoženjem le s soglasjem ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in esk-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 8023 Vzgoja in izobraževanje v di-
jaških domovih; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85313 Dejavnost so-
cialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
otrok in mladostnikov; 85315 Druge oblike
institucionalnega varstva; 85323 Dejavnost
dobrodelnih organizacij; 85324 Druge so-
cialne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih
organizacij; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-106521

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00115 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa RAL-GB, podjetje za
veletrgovino barv in lakov, d.o.o., sedež:
Arhitekta Novaka 4, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/02149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
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družbene pogodbe, sedeža družbe, dejav-
nosti in pooblastil direktorja s temile po-
datki:

Matična št.: 5889308
Sedež: 9000 Murska Sobota, Partizan-

ska 30
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Gaber Robert, Rogašovci, Serdica 1f,
razrešen 24. 2. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa in predstavlja
družbo samostojno, posamično do zneska
1,000.000 SIT. Za vse pravne posle, katerih
vrednost presega 1,000.000 SIT pa potre-
buje pismeno soglasje družbenice Bernot
Barbare; Bernot Barbara, Ljubljana, Ulica
28. maja 61, razrešena 24. 2. 1997 in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa in pred-
stavlja družbo samostojno, posamično do
zneska 1,000.000 SIT. Za vse pravne posle,
katerih vrednost presega 1,000.000 pa po-
trebuje pismeno soglasje družbenika Gaber
Roberta.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.

Rg-106525

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00802 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa CALCUL, finančno po-
sredništvo in svetovanje, Ljutomer,
d.o.o., sedež: Prešernova 7, 9240 Ljuto-
mer, pod vložno št. 1/01792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, naslova družbenice,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5728789
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Filipič Leon, Ljutomer,

V. Kukovca 2, vstop 2. 3. 1993, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Genov Slobodan, Ljutomer, Postružnikova
4, vstop 2. 3. 1993, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Silvo,
Veržej, Krapje 2b, vstop 2. 3. 1993, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivanič Anica, Ljutomer, Stari trg 74, vstop
2. 3. 1993, vložek 225.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 ˝Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje˝,
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti; pri dejavnosti, ki je vpisana pod ši-
fro 7414 ˝Podjetniško in poslovno sveto-
vanje˝, pa družba ne opravlja arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-106531

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01236 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa BENKO-TEHNA, tr-
govsko, proizvodno in storitveno podjet-
je, Puconci, d.o.o., sedež: Puconci 103b,
9201 Puconci, pod vložno št. 1/00865/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, sedeža,
dejavnosti ter naslova družbenika in direk-
torja s temile podatki:

Matična št.: 5472253
Sedež: 9201 Puconci, Puconci 403
Osnovni kapital: 1,684.000 SIT
Ustanovitelj: Benko Franc, Puconci, Pu-

conci 390, vstop 8. 1. 1991, vložek
1,684.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benko Franc, imenovan 8. 1. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28730 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 34200 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 45430 Oblaganje tal in sten; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 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
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; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-

sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
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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; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74400 Ekonomsko propagiranje; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-106535

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01225 z dne 28. 3. 1997
pri subjektu vpisa RIJAL, trgovsko pod-
jetje na debelo in drobno, uvoz-izvoz, go-
stinstvo in storitve, Lendava, d.o.o., se-
dež: Partizanska 68, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5399262
Osnovni kapital: 1,574.200 SIT
Ustanovitelj: Donko Stanislav, Čren-

šovci, Gornja Bistrica 124, vstop 4. 6.
1990, vložek 1,574.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-106537

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00426 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa DALI, Podjetje za trže-
nje in proizvodnjo, Radenci, d.o.o., se-
dež: Boračeva 39b, 9252 Radenci, pod
vložno št. 1/00478/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zastavno pravico na os-
novnem vložku edinega ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5363578
Na osnovi notarskega zapisa sporazuma

o zavarovanju posojila SV 520/96 z dne 23.
12. 1996 se pri poslovnem deležu ustanovi-
telja Rozman Janeza, rojenega 23. 9. 1952,
Boračeva 39b, v nominalnem znesku
26,859.926 SIT na drugem mestu za že zaz-
namovano zastavno pravico, za zavarova-
nje kredita v višini 200.000 DEM, kar je ob
sklenitvi sporazuma o zavarovanju kredita
18,200.000 SIT, zaznamuje zastavna pravi-
ca za izvršljivo terjatev, ki je plačljiva v
tolarjih po prodajnem tečaju Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana na dan plačila,

s pogodbenimi obrestmi D+12.5%, zakoni-
timi zamudnimi obrestmi in stroški, vse v
korist upnice ABC POMURKA INTERNA-
TIONAL MEDNARODNA TRGOVINA
d.d. Murska Sobota, Lendavska 11.

NOVA GORICA

Rg-100735

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00396 z dne 10. 12.
1997 pri subjektu vpisa NOVOTEKS, tr-
govina na drobno in debelo Novo mesto,
p.o., sedež: Foersterjeva 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5040060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bec Branko, razrešen 14. 10. 1996;
direktor Dreo Vencencij, Novo mesto, Ul.
Marjana Kozine 29a, imenovan 25. 11.
1996, zastopa podjetje brez omejitev, razen
za investicijske pogodbe, pogodbe o naje-
manju kreditov za osnovna sredstva in po-
godbe o nakupu ter prodaji stanovanj, ki jih
lahko sklepa ter zanje opravlja druga prav-
na opravila samo na podlagi zbora delav-
cev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101704

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00404 z dne 31. 12.
1996 pod št. vložka 1/03943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
skupnosti lastnikov večstanovanjskih hiš in
vrstnih hiš s temile podatki:

Matična št.: 5987288
Firma: KURILNIK, družba za gospo-

darjenje in upravljanje večstanovanjskih
in vrstnih hiš Novo mesto

Skrajšana  firma:  KURILNIK  Novo
 mesto

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 8000 Novo mesto, Šegova ulica 3
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelj: skupnost lastnikov večsta-

novanjskih hiš, Novo mesto, Šegova ulica
in Drska, vstop 5. 12. 1996, vložek 50.000
SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Škedelj Dušanka, Novo mesto, Dr-
ska 46, imenovana 5. 12. 1996 kot predsed-
nik skupnosti lastnikov, zastopa brez ome-
jitev, razen za posle o investicijah in naje-
manju posojil, ki presegajo 1,000.000 SIT,
sklepa v soglasju s skupščino.

Člani nadzornega sveta: Čič Sašo, Bre-
gar Alojz in Kinčič Jože, vsi vstopili 5. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1996:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pogodba o upravljanju hiš in Statut last-
nikov z dne 5. 12. 1996.

Rg-102634

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00450 z dne 23. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVOLES, lesna indu-
strija Straža, d.d., sedež: Na žago 6, 8351
Straža, pod vložno št. 1/00061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, dejavno-
sti, zastopnikov, nadzorni svet ter pripojitev
hčerinskih družb s temile podatki:

Matična št.: 5038618
Skrajšana firma: NOVOLES d.d. Straža
Osnovni kapital: 1.262,422.000 SIT
Ustanovitelji: NOVOLES, lesna industri-

ja, p.o., izstop 16. 12. 1996; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 16. 12.
1996, vložek 120,422.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 16. 12.
1996, vložek 63,540.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 16.
12. 1996, vložek 127,078.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Adamčič Katja in ostali
udeleženci interne razdelitve po priloženem
seznamu interne razdelitve, Novo mesto,
Klemenčičeva 7, vstop 16. 12. 1996, vložek
116,114.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Adamčič Katja in ostali udeleženci notra-
njega odkupa po priloženem seznamu, Novo
mesto, Klemenčičeva 7, vstop 16. 12. 1996,
vložek 208,238.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; AGROCHEM CELOVEC in
ostali konvertanti po 47. členu ZLPP po
priloženem seznamu, Celovec, Pischeldor-
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fer str. 128 A-9020, vstop 16. 12. 1996, vlo-
žek 336,358.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance in ostali konvertanti po 28. členu
ZLPP po priloženem seznamu, Ljubljana,
Župančičeva ulica 3, vstop 16. 12. 1996,
vložek 236,546.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj – rezervirane delnice po zden, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 16. 12. 1996, vlo-
žek 54,126.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Surina Zajc Cirila, razrešena 16.
12. 1996; generalni direktor Novina Zvon-
ko, Dolenjske Toplice, Dolenje Gradišče 6,
razrešen 16. 12. 1996 in imenovan za za-
stopnika, ki kot član začasne uprave zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kure Janez,
Knafelj Alojz, Pivk Miro, Klasinc Tone in
Doltar Miro, vsi vstopili 16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 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; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, 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 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Akt o lastninskem preoblikovanju ter
statut delniške družbe z dne 16. 12. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-

riranje in privatizacijo št. LP 00972/01519-
1996/BJ z dne 19. 12. 1996.

Pripojitev družb: NOVOLES – DROB-
NO POHIŠTVO, leseno pohištvo, Straža,
d.o.o., Na žago 6, Straža, vpisan na reg. vl.
1/1311/00; NOVOLES – ENERGETIKA IN
STORITVE, energija in vzdrževanje, Na ža-
go 6, Straža, vpisan na reg. vl. 1/1310/00;
NOVOLES – ŽAGA, proizvodnja žaganega
lesa, Soteska, d.o.o., Soteska 16, Straža, vpi-
san na reg. vl. 1/1240/00; NOVOLES –
VEZAN LES, furnir, vezane plošče in sloja-
sti elementi, Straža, d.o.o., Na žago 6, Stra-
ža, vpisan na reg vl. 1/1241/00; NOVOLES
– LIGNUS, žagan in decimiran les, Straža,
d.o.o., na žago 6, Straža, vpisan na reg. vl.
1/1237/00; NOVOLES – LEPLJENI ELE-
MENTI, proizvodnja lesnih elementov,
d.o.o., Straža, Na žago 6, Straža, vpisan na
reg. vl. 1-2733/00; na podlagi pripojitvenih
sklepov z dne 20. 12. 1994 in 21. 12. 1994
ter akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Rg-104988

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00085 z dne 6. 3. 1997
pod št. vložka 1/03950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1122436
Firma: EJA TRADE, trgovina, proiz-

vodnja, storitve, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: EJA TRADE, d.o.o.,

Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranj-

ska cesta 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Halilovič Dino Ruždija,

Novo mesto, Jurčičeva 10, vstop 20. 11.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Halilovič Dino Ruždija, imenovan
20. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 2030 Stavbno mizarstvo; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna

vozila; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, 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; 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; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 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
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
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 opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, 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; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti;  5262 Trgovina  na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
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penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omeje-
no odgovornostjo sklenjena dne 20. 11.
1996.

Rg-106035

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00205 z dne 3. 4. 1997
pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5906121
Firma: DOMINAL, Podjetje za inženi-

ring, trgovino in storitve, d.o.o., Straža
Skrajšana  firma:  DOMINAL,  d.o.o.

Straža
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8351 Straža, Soteska 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Pislak Marija, Ljublja-

na-Črnuče, Podgorica 76, vstop 23. 5.
1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pavlin Branka, Straža, Pod vi-
nogradi 1, vstop 23. 5. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bele Nevenka, Novo mesto, Adamičeva 27,
vstop 23. 5. 1995, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Pislak Marija, imenovana 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Pavlin Branka, imenovana 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev, kot
namestnica direktorice; družbenica Bele
Nevenka, imenovana 23. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnica di-
rektorice.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin,
papirja in kartona; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2222 Drugo tiskarstvo; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,

skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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;  742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926
Športna dejavnost; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omeje-
no odgovornostjo sklenjena dne 23. 5.
1995.

Rg-106172

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00116 z dne 4. 4. 1997
pri subjektu vpisa UNIPLAST, d.o.o., pro-
izvodnja in storitve, sedež: Baragov trg
6, 8210 Trebnje, pod vložno št. 1/03909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo po-
slovnih deležev in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5956692
Osnovni kapital: 15,050.000 SIT

Ustanovitelja: OBRTNA ZADRUGA
UNITEHNA, z.o.o., Trebnje, Baragov trg
6, vstop 1. 7. 1996, vložek 5,267.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; OPUS, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Šen-
trupert, Gornje Jesenice 6, vstop 1. 7. 1996,
vložek 9,782.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-106177

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00096 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna indu-
strija, d.d., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5043794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štimac Miroslav, razrešen 3. 3.
1997; zastopnik Malešič Ivan, Metlika;
Levstikova ulica 8, imenovan 3. 3. 1997,
kot v.d. direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-106180

Okrožno sodišče v Novem Mestu je s
sklepom Srg št. 97/00104 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Proizvodnja ob-
lačil, d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška
2, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/02525/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, spremembo statuta ustanovi-
telja, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5617995
Firma: BETI OBLAČILA, Proizvod-

nja oblačil, d.o.o., Metlika
Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industri-

ja, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,
izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna indu-
strija, d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 145,368.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2852 Splošna mehanična dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106181

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00105 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Proizvodnja ko-
palk in perila, d.o.o., Metlika, sedež: To-
varniška 2, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/02526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo sta-
tusa ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5618029
Firma: BETI KOPALKE IN PERILO,

Proizvodnja kopalk in perila, d.o.o., Met-
lika

Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industri-
ja, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,
izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna indu-
strija, d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 138,040.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-106185

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00107 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Proizvodnja pre-
je, d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/02528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, spremembo statusa ustano-
viteljev, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5618002
Firma:  BETI  PREJA,  Proizvodnja

preje, d.o.o., Metlika
Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industri-

ja, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,

izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna indu-
strija, d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 216,051.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 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 priprava naravne svi-
le ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1717 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 1730
Plemenitenje tekstilij; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Rg-106187

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00156 z dne 14. 4.
1997 pri subjektu vpisa TRELES, mizar-
sko podjetje Trebnje, d.o.o., sedež: Te-
meniška pot 4, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/00002/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5143942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perpar Roman, razrešen 7. 4. 1997;
direktor Ilijanič Ivan, Otočec, Dobrava 62,
imenovan 7. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-106188

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00108 z dne 11. 4. 1997
pri subjektu vpisa TRELES, mizarsko pod-
jetje Trebnje, d.o.o., sedež: Temeniška pot
4, 8210 Trebnje, pod vložno št. 1/00002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika, članov nadzornega sve-
ta ter spremembo poslovnih deležev – delna
odsvojitev s temile podatki:

Matična št.: 5143942
Ustanovitelja: Sklad R Slovenije za

razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 15.
2. 1996, vložek 8,109.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; DPB VIZIJA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, Novi trg 5, vstop 20. 9. 1996, vlo-
žek 12,860.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pudgar Boris, razrešen 11. 2. 1997;
direktor Perpar Roman, Dobrnič, Svetinja
1, imenovan 11. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kralj Franc,
Perpar Roman in Koprivec Draga, izstopili
10. 1. 1997 ter Rajer Roman, Perpar Roman
in Kralj Franc, vstopili 10. 1. 1997.

Pogodba o prodaji in nakupu poslovne-
ga deleža v višini 12,860.000 SIT z dne 20.
9. 1996 sklenjena med prodajalcem Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Kotnikova
28, Ljubljana in kupcem DPB VIZIJA
pooblaščena investicijska družba, d.d., No-
vo mesto, Novi trg 5, Novo mesto.

Rg-106429

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00110 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa KOLPA, trženje, hol-
ding, uvoz-izvoz, d.d., Metlika, Rosalnice
5, sedež: Rosalnice 5, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/01233/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovni
kapital, nadzorni svet, dejavnost, ustanovi-
telje in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5100275
Firma: KOLPA, Proizvodnja in prede-

lava plastičnih mas, d.d., Metlika
Osnovni kapital: 371,156.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 21. 11.
1996, vložek 50,214.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 21.
11. 1996, vložek 37,116.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 21. 11. 1996, vložek 179,905.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Atanasko-
vič Branko in ostali udeleženci po prilože-
nem seznamu interne razdelitve, Novo me-
sto, Mušičeva 8, vstop 21. 11. 1996, vložek
68,788.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Atanaskovič Branko in ostali udeleženci
notranjega odkupa po priloženem seznamu,
Novo mesto, Mušičeva 8, vstop 21. 11.
1996, vložek 35,133.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zstopanje: za-
stopnik Kulovec Mirjan, Straža, Vavta vas
79, razrešen 21. 11. 1996 kot direktor –
predsednik upravnega odbora in imenovan
za zastopnika, ki kot član začasne uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Beličič Andrej,
Drenik Peter in Kostelec Jože, vsi vstopili
21. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže;  21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28520 Splošna mehanična dela; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
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nega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52440 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje

s holding družbami; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Akt o lastninskem preoblikovanju z dne
21. 11. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 00926/00852 –
1997/MB z dne 12. 3. 1997.

Rg-106430

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00144 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA IZOBRA-
ŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ,
p.o., sedež: Župančičeva 1, 8340 Črno-
melj, pod vložno št. 1/00065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika, kapitala, naziva
ustanovitelja in uskladitev z zakonom o
zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5052467000
Firma:  ZAVOD  ZA  IZOBRAŽEVA-

NJE IN KULTURO ČRNOMELJ
Skrajšana firma: ZIK ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 63,922.100 SIT
Ustanovitelj: Občina Črnomelj, Črno-

melj, Trg svobode 3, vstop 29. 7. 1992,
vložek 63,922.100 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šeruga-Muren Jasna, razrešena
27. 2. 1997; zastopnica Bohte Irena, Črno-
melj, Ulica belokranjskega odreda 1, ime-
novana 27. 2. 1997, kot pomočnica direkto-
rice nadomešča direktorico samo med nje-
no začasno odsotnostjo. Pomočnica direk-
torice ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 211
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 804 Izobraževanje

odraslih in drugo izobraževanje; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-106432

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00173 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/03954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namera-
vane firme s temile podatki:

Matična št.: 1189603
Firma:  GOLD  INTER,  trgovina  in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLD INTER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska

cesta 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Filatov Nikolai, Moskva,

Rusija, Moskva, vstop 8. 4. 1997, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dimitrov Fidančo, Skopje-Kisela voda,
Makedonija, Bul. Jane Sandarski 74/12,
vstop 8. 4. 1997, vložek 735.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Seničar Slavko, Novo mesto, Tavčarje-
va ulica 1, imenovan 8. 4. 1997, za skleni-
tev vsakega posla potrebuje sopodpis na-
mestnika direktorja; družbenik Dimitrov
Fidančo, imenovan 8. 4. 1997, kot namest-
nik direktorja, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
13200 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve rude; 14500 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51700 Druga
trgovina na debelo; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100 Po-
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slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi sklenjena dne
8. 4. 1997.

Rg-106433

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00147 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa MARKUS, consulting,
zastopanje in založništvo, d.o.o., Novo
mesto, Glavni trg 28, sedež: Glavni trg
28, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva firme, skrajšano
firmo ter uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi klasifikacije dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5317444
Firma: MARKUS, založba, tisk, trže-

nje, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: MARKUS, d.o.o., No-

vo mesto
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:

2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-

tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106435

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00126 z dne 18. 4. 1997
pod št. vložka 1/03961/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192531
Firma: VAMS, družba za storitvene

dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: VAMS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Nova Loka 39
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanoviteljici: Vranešič Valerija, Čr-

nomelj, Nova Loka 39, vstop 10. 3. 1997,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mlakar Simona, Adlešiči, Jankoviči
16, vstop 10. 3. 1997, vložek 765.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vranešič Valerija, imenovana 10. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-

kuristka Mlakar Simona, imenovana 10. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 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.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omeje-
no odgovornostjo sklenjena dne 10. 3.
1997.

Rg-106436

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00146 z dne 23. 4. 1997
pod št. vložka 1/03962/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1189948
Firma: ŠTEMBERGER VINOGRAD-

NIŠTVO, proizvodnja, kletarstvo in tr-
govina, d.o.o., Šentjernej

Skrajšana firma: ŠTEMBERGER VI-
NOGRADNIŠTVO, d.o.o., Šentjernej

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 8310 Šentjernej, Na žago 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štemberger Vinko in

Štemberger Gregor, oba iz Šentjerneja, Na
žago 1, vstopila 27. 2. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štemberger Vinko, imenovan 27. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Štemberger Gregor, imenovan 27. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
01131 Vinogradništvo; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz druge-
ga sadja; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52250 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pjač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
7482 Pakiranje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omeje-
no odgovornostjo sklenjena dne 27. 2.
1997.

Rg-106437

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00010 z dne 23. 4. 1997
pri  subjektu  vpisa  DOLENJSKI  INVE-
STICIJSKI SKLAD, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Novo mesto, sedež:
Trdinova 2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo statuta z dne 8. 1. 1997 ter
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5856663
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 2
Osnovni kapital: 5.580,266.000 SIT
Ustanovitelj: NACIONALNA FINANČ-

NA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVE-
STICIJSKIH SKLADOV, d.o.o. in delni-
čarji (15 595) iz seznama, priloženem Sta-
tutu d.d., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 6. 2.
1995, vložek 5.580,266.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-106438

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00152 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa YURENA, izobraževa-
nje, turizem in trgovina, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Marjana Kozine 49a, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01411/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije s temile podatki:

Matična št.: 5433509
Sedež: 8000 Novo mesto, Glavni trg 11
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:

5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-106440

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00176 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa VOLAR, Inženiring, tr-
govina in zastopanje, d.o.o., sedež: Ko-
čevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve poslovnega deleža ter
spremembo družbene pogodbe z dne 11. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5947979
Ustanovitelja: Šterk Pavel, Trebnje, Stu-

denec 15, vstop 14. 6. 1996, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Romih Stanislav, Novo mesto, Šegova 88,
vstop 14. 6. 1996, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Klobučar Borut,
izstop 10. 3. 1997.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 10. 3. 1997.

Rg-107337

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00161 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa MKO, mehanika, kovi-
narstvo, trgovina, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Kočevarjeva ulica 1,  8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo –
izbris zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5915139
Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-

benik Šmajdek Igor, razrešen 2. 12. 1996.

Rg-107338

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00360 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa GEMA, trženje, export-
import, Novo mesto, d.o.o., sedež: Dilan-
čeva 7, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, zastopnika, spremembo družbenika
in poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5343186
Firma: GEMA NET, trženje, export-

import, d.o.o.
Skrajšana firma: GEMA NET, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 5
Ustanovitelja: Gherbetz Rudolf, Novo

mesto, Irča vas 16a, vstop 18. 12. 1989,
vložek 28,394.523 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Urbančič Jože, Dolenjske topli-
ce, Pod Cvingerjem 18, vstop 21. 10. 1996,
vložek 28,394.523 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Urbančič Jože, imenovan 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih
in živalskih olj in maščob; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 157 Proizvodnja krmil za prehra-
no živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 160 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 171 Priprava in predenje tek-
stilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Ple-
menitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih izdelkov; 181  Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov; 183 Strojenje in dodela-
va krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
191 Strojenje in dodelava usnja; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in
kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja
in kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo
in z njim povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 242 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 245 Proizvodnja mil in
pralnih praškov, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247
Proizvodnja umetnih vlaken; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 262 Proizvod-
nja neognjevzdržne keramike, razen tiste za
gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa,
apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 267 Obdelava na-
ravnega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih
sredstev in drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 311 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 315 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 321 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 322 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 323 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 331 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 332 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industijsko procesno krmiljenje;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
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cesno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 361 Proizvodnja pohištva;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost 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); 6024 Cestni tovor-
ni 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; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti;  7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Film-
ska in videodejavnost; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Pogodba o odsvojitvi dela poslovnega
deleža z dne 21. 10. 1996.

Rg-107481

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00160 z dne 7. 5. 1997
pod št. vložka 1/03964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1190008
Firma:  GIKOM,  svetovanje,  inženi-

ring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GIKOM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Jurčičeva ulica 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gole Janez, Trebnje, Jur-

čičeva 3, vstop 8. 4. 1997, vložek 1,070.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gole-Re-
beršak Vanja, Trebnje, Jurčičeva 22, vstop
8. 4. 1997, vložek 430.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gole Janez, imenovan 8. 4. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenica Gole-
Reberšak Vanja, imenovana 8. 4. 1997, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,

navigacijo; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 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.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omeje-
no odgovornostjo z dne 8. 4. 1997.

Rg-107482

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00191 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa DOMINAL, Podjetje za
inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.,
Straža, sedež: Soteska 42, 8351 Straža,
pod vložno št. 1/03953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva fir-
me, spremembo sedeža, prostovoljni izstop
družbenika, spremembo poslovnih deležev
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5906121
Firma: DOMINAL, Podjetje za inženi-

ring, trgovino in storitve, d.o.o., Novo
mesto

Skrajšana  firma:  DOMINAL,  d.o.o.,
Novo mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 1
Ustanoviteljici: Pavlin Branka, izstop

10. 4. 1997; Pislak Marija, Ljubljana-Črnu-
če, Podgorica 76, vstop 23. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bele Nevenka, Novo mesto, Adamičeva 27,
vstop 23. 5. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Pavlin Branka, razrešena 10. 4. 1997
kot namestnica direktorja.

Izjava družbenika o prostovoljnem iz-
stopu z dne 10. 4. 1997.

Rg-107483

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00183 z dne 8. 5. 1997
pod št. vložka 1/03965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1189697
Firma: SANITEC, Marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: SANITEC d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: KERAMAG, Vertriebs-

Holding Gesellschaft mit beschrankter Haf-
tung, Ratingen, Nemčija, Kreuzerkamp 11,
vstop 14. 4. 1997, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bartelj Jadranka, Novo mesto,
Slančeva ulica 1, imenovana 14. 4. 1997,
zastopa družbo skupaj z direktorjem Wolf-
gangom Haroldom Molitorjem; direktor
Wolfgang Harold Molitor, Rosrath, Hoff-
nungsthaler Strasse 44, imenovan
14. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
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gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sklenjen dne 14. 4. 1997.

Rg-107484

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00026 z dne 8. 5. 1997
pri  subjektu  vpisa  DPB  VIZIJA,  poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala (odobreni kapital) za leto
1995 s temile podatki:

Matična št.: 5867690
Osnovni kapital DPB VIZIJE, pooblašče-

ne investicijske družbe d.d. Novo mesto se v
letu 1995 poveča za 1% odobrenega kapitala
v višini 20,281.000 SIT, za kar se izdda
20.281 delnic kot plačilo upravljalske provi-
zije VIZIJI družbi za upravljanje investicij-
skih skladov d.o.o. Novo mesto.

Rg-107485

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 97/00174 z dne 5. 5. 1997 pri
subjektu  vpisa  SIKRA  ELEKTROLITI,
Proizvodnja elektrolitskih kondenzator-
jev, d.o.o., Mokronog, sedež: Stari trg 36,
8230 Mokronog, pod vložno št. 1/01265/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev ter
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045924
Ustanovitelji: ISKRA IEZE HOLDING,

d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, vstop 26. 8.
1991, vložek 40,725.196,34 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 21. 9. 1992, vložek 24,435.117,81 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lavrič Dušan,
Grosuplje, Pod gozdom c. 6/19, vstop 23. 9.
1994, vložek 105,968.623,14 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; ZPIZ – Kapitalski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 5. 1996,
vložek 10,347.524,38 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ajdišek Stanislav in ostali
upravičenci do nakupa poslovnega deleža po
priloženem seznamu, Mokronog, Ostrožnik
11, vstop 1. 3. 1996, vložek 26,305.152,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo 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; 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 gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 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, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 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.

Pogodba o prenosu poslovnega deleža z
dne 29. 5. 1996.

Pogodba o kupoprodaji poslovnega de-
leža št. 012-96/02 z dne 1. 3. 1996.

Rg-107702

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00218 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa GIM, gradbeništvo, in-
ženiring, mehanizacija, d.o.o., sedež:
Ljubljanska cesta 104, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01870/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitev dejavnosti
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5508657
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 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; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim 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; 6023 Drug kopenski
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potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107703

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00206 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa MAJCEN, inženiring in
proizvodnja, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Livada 10, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 29. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5324165
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 4532 Izolacijska dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala.

Rg-107704

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00453 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/03966/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev skupnosti
lastnikov večstanovanjskih hiš s temile po-
datki:

Matična št.: 1122029
Firma: VESTA-S. G., družba za gos-

podarjenje in upravljanje večstanovanj-
skih hiš Novo mesto

Skrajšana firma: VESTA- S. G. Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 8000 Novo mesto, Ulica Slavka

Gruma 34
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelj: Skupnost lastnikov večsta-

novanjskih hiš, Novo mesto, Ulica Slavka
Gruma, vstop 22. 12. 1996. vložek 50.000
SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šmalc Marjan, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 86, imenovan 22. 12. 1996,
kot predsednik skupnosti lastnikov zastopa
brez omejitev, razen posle o investicijah in
najemanju posojil, ki presegajo 1,500.000
SIT sklepa v soglasju s skuščino.

Člani nadzornega sveta: Pogačnik Av-
gust, Benkovič Drago, Medved Helena,
Stevanovič Marija, Jedlovčnik Jernej in
Švent Marko, vsi vstopili 22. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pogodba o upravljanju hiš in Statut
skupnosti lastnikov z dne 22. 12. 1996.

Rg-107725

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00219 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa DOMINAL, Podjetje za
inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.,

Novo mesto, sedež: Novi trg 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5906121
Ustanovitelji: Pislak Marija, Ljubljana,

Grassellijeva ulica 20, vstop 23. 5. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bele Nevenka, Novo mesto, Adami-
čeva 27, vstop 23. 5. 1995, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cibic Go-
razd, Novo mesto, Lebanova ulica 50,
vstop 8. 5. 1997, vložek 250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Radešček Dušan,
Novo mesto, Gubčeva ulica 2, vstop 8. 5.
1997, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pislak Marija, razrešena 8. 5.
1997; direktor Radešček Dušan, imenovan
8. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Pogodba o odsvojitvi delov poslovnih
deležev z dne 8. 5. 1997.

Rg-107726

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00204 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa GEA, geodetske stori-
tve, računalniške storitve, gradbena do-
kumentacija, trgovina, d.o.o., Črnomelj,
sedež: Belokranjska 21, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/01588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva fir-
me in skrajšane firme, spremembo sedeža
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5459141
Firma: GEA, geodetske storitve, raču-

nalniške storitve, gradbena dokumenta-
cija, trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: GEA d.o.o.
Sedež:  8332  Gradac  v  Beli  krajini,

Gradac št. 10
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-107730

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00199 z dne 27. 5. 1997
pod št. vložka 1/03967/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193309
Firma:  UNITED  GOLD  STARS –

INOX, proizvodnja, inženiring in trgovi-
na, d.o.o., Lokve

Skrajšana  firma:  UNITED  GOLD
STARS – INOX, d.o.o., Lokve

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 8340 Črnomelj, Lokve 16
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelj: Grahek Alojz, Črnomelj,

Lokve 16, vstop 25. 4. 1997, vložek
1,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grahek Alojz, imenovan 25. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
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opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 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.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 25. 4. 1997.

Rg-107731

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00418 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELBA, trgovina, inže-
niring, uvoz, izvoz, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Ulica talcev 9, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in poslovnih deležev, razširitev de-
javnosti ter spremembo naslova ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5317452
Ustanovitelji: Bevec Marjan, Ljubljana,

Cesta na Brdo 16, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,260.889,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bevec Tatjana, Ljubljana, Slomškova uli-
ca 35, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,260.889,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ELBA, trgovina, inženiring, uvoz, izvoz,
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Ulica talcev
9, vstop 12. 12. 1996, vložek 5,571.221,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997: 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, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-

kov; 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 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 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 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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

rabljenim 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.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 5. 1997:
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo 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 drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina 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.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12. Raču-
novodske, knjigovodske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba opravlja razen revizij-
ske dejavnosti.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 12. 12. 1996.

Rg-107732

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00203 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa TOM TAPETNIŠTVO,
Tovarna oblazinjenega pohištva, d.o.o.,
Mirna, sedež: Cesta III. bataljona VDV
41, 8233 Mirna, pod vložno št. 1/03756/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5901448
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Novak Anton, razrešen 27. 4. 1997
kot v.d. direktorja; zastopnik Gliha Alojz,
Trebnje, Cankarjeva 35, imenovan 28. 4.
1997, kot v. d. direktorja – poslovodja, po-
sle razpolaganja z nepremičninami, njiho-
vim delom ali obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge po naravi
podobne posle, lahko sklene na podlagi
predhodnega soglasja skupščine.

Rg-108048

Okrožno sodišče v Novem mestu je
s sklepom Srg št. 97/00045 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVE-
NI ZAVOD OTON ZUPANČIČ ČRNO-
MELJ, p.o., sedež: Kidričeva 18b, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/00090/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5057019
Firma:  VRTEC  OTONA  ZUPANČI-

ČA ČRNOMELJ
Skrajšana firma: VRTEC ČRNOMELJ
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:

55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-100738

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00082 z dne 17. 12.
1996 pod št. vložka 1/09500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5930294
Firma: HYSTIN, podjetje za usposab-

ljanje in zaposlovanje invalidov ter pro-
izvodnjo, d.o.o.

Skrajšana firma: HYSTIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2366 Muta, Koroška cesta 57
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: HYPOS MUTA, podejtje

za hidravliko in pnevmatiko, d.d., Muta,
Koroška cesta 57, vstop 24. 9. 1996, vložek
1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kričej Janez, Muta, Sušnikova 11,
imenovan 29. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Senica Milan,
Sovič Darko in Pažek Andreja, vsi vstopili
29. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 85325 Dejavnost
invalidskih podjetij.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 “poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje” se dovoli
opravljanje dejavnosti “varovanja”.

Rg-100881

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00199 z dne 28. 11.
1996 pri subjektu vpisa BRDINJE, inženi-
ring in storitve, d.o.o., sedež: Trg svobo-
de 21, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/05974/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 28. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5630622
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov;  2821 Proizvodnja kovinskih

rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja;  7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje;  74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov” razen “pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod ši-
fro 51.488 “trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z
orožjem in strelivom”; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 “računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje” razen “revizijske dejavnosti”; pri de-
javnosti pod šifro 74.14 “podjetniško in
poslovno svetovanje” razen “arbitraža in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.”

Rg-100882

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00195 z dne 6. 12.
1996 pri subjektu vpisa MIDRA, trgov-
sko in transportno podjetje, d.o.o., se-
dež: Čečovje 58c, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/07396/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo ak-
ta o ustanovitvi z dne 21. 11. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5707757
Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1996:

50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil;  50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;  50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;  50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo;  50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo;  5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi;  7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje;  7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja;  7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov;  74843 Dru-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5494 Št. 69 – 13. XI. 1997

ge poslovne dejavnosti, d.n.;  9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” razen “pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 52.488
“trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.12
“računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje” razen “re-
vizijske dejavnosti.”

Rg-104550

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00234 z dne 14. 2.
1997 pod št. vložka 1/09506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5938414
Firma:  INPOD,  invalidsko  podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: INPOD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu,

Otiški vrh 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TOI, tekstilna industrija

Otiški vrh, d.d., Šentjanž pri Dravogradu,
Otiški vrh 53, vstop 27. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klemenc Marica, Prevalje, Trg
3c, imenovana 9. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:
1771 Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 85325 Dejavnost in-
validskih podjetij.

Rg-106412

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00039 z dne 18. 4. 1997
pod št. vložka 1/09544/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121880
Firma: EXACTA, družba za posred-

ništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EXACTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Pre-

žihova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ružman Robert, Ribnica

na Dolenjskem, Knaflov trg 16, vstop 9. 1.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ruž-
man Robert, imenovan 9. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-

nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije;  4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo;  5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo;  52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti 51.18 “posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.” razen “pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.”

Rg-107333

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00170 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa UTEKS-TRADE, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in promet,
d.o.o., sedež: Pohorska 6a, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04278/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo o
začetku stečajnega postopka opr. št. St.
3/97, spremembo firme, skrajšane firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5511615
Firma:  UTEKS-TRADE,  podjetje  za

proizvodnjo, trgovino in promet, d.o.o. –
stečaju

Skrajšana firma: UTEKS-TRADE d.o.o.
– v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peretin Stjepan, razrešen 21. 4. 1997;
stečajni upravitelj Savinek Miha, Slovenj
Gradec, Sejmiška 11, imenovan 21. 4.
1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom opr. št. St. 3/97, z dne 21. 4. 1997
začelo stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika UTEKS-TRADE podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in promet d.o.o., Pohor-
ska 6a, Slovenj Gradec.

Rg-107335

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00080 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa MERX KOZJAK, go-
stinsko podjetje, d.d., sedež: Mariborska
8, 2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/01404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5199093
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Konečnik Ivan, razrešen 3. 3. 1997;
direktor Peče Ljubo, Maribor, Vrbanska ce-
sta 18, imenovan 3. 3. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-107691

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00279 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa KOROTAN, trgovsko
podjetje,  p.o.,  sedež:  Čečovje  6,  2390
Ravne  na  Koroškem,  pod  vložno  št.
1/01669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, pravno organizacijske oblike, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
tipa zastopnika, nadzornega sveta ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5002966
Firma: KOROTAN, trgovska družba

d.d.
Skrajšana firma: KOROTAN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 110,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
4. 12. 1996, vložek 22,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 4. 12.
1996, vložek 11,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 4. 12.
1996, vložek 11,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; upravičenci interne razdeli-
tve, vstopili 4. 12. 1996, vložili 22,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 4. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Savelli Milan, razrešen 4. 12. 1996;
direktor Savelli Emil, Črna na Koroškem,
Pristava 35, imenovan 4. 12. 1996, zastopa
družbo kot začasni direktor, brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pšeničnik Ire-
na, Mravljak Marija in Rajzer Rudolf, vsi
vstopili 4. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
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Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 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 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov;  5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami;  5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami;  5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi;  5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih

prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s

svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki;  5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami;  7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem;  7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 67.13
“pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom” dovoli se opravljanje
dejavnosti  “menjalništva”; pri dejavnosti
pod šifro 74.12 “računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje” razen “revizijske dejavnosti.”

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
00883/01329-1996/GV z dne 9. 12. 1996.

Rg-107693

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00002 z dne 16. 5. 1997
pri  subjektu  vpisa  SREDNJA  ŠOLA
SLOVENJ GRADEC, ekonomske, zdrav-
stvene, gostinsko-turistične in lesarske us-

meritve, sedež: Koroška 11, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5089417
Firma: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 51,378.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina Občine Slo-

venj Gradec, izstop 27. 2. 1992; Republi-
ka Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva
ulica 20, vstop 27. 2. 1992, vložek

51,378.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Maurič Franc, razrešen 31. 10.
1986 kot pomočnik ravnatelja; zastopnik
Lasbaher Franc, razrešen 31. 8. 1985; za-

stopnik Turičnik Tone, razrešen 31. 8. 1988
kot ravnatelj; zastopnica Roncelli-Vaupot
Silva, razrešena 9. 10. 1996 kot ravnatelji-
ca; direktorica Roncelli-Vaupot razrešena
22. 12. 1996; zastopnik Tancer Danijel,

Ravne na Koroškem, Preški vrh 25, razre-
šen 23. 12. 1996 kot ravnatelj in imenovan
za direktorja, ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1997:
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;

proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni

razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na
področju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje;  74833 Druga splošna tajniška opra-

vila;  80220 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje Srednješolsko
tehnično in poklicno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-107695

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00074 z dne 12. 5.
1997 pri  subjektu  vpisa  TOVARNA
MERIL KOVINE, proizvodnja kovin-
skih meril, d.d.,  sedež:  Pameče  153,
2380  Slovenj Gradec, pod vložno št.

1/02717/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta delniške družbe z dne
21. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5103185

Člani nadzornega sveta: Gubej Jože,
Garb Andrej, Brezovnik Ivan, Kaker Mar-
jeta, Repnik-Petrič Andreja in Pušnik Niko,
vsi izstopili 21. 2. 1997; Garb Andrej, Pu-
šnik Niko in Močnik Lovro, vstopili

21. 2. 1997.
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Rg-107696

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00211 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa FISKUS, podjetje za
trgovino, d.o.o., sedež: Mariborska 9,
2392 Mežica, pod vložno št. 1/08767/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5800820
Osnovni kapital: 1,512.400 SIT
Ustanovitelj: Škudnik Aleksander, Me-

žica, Mariborska 9, vstop 24. 3. 1993, vlo-
žek 1,512.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Filip Andreas, izstop 17. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filip Andreas, razrešen 17. 8. 1996;
direktor Škudnik Aleksander, razrešen 17.
8. 1996 kot namestnik direktorja in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
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
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev;  2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev;  2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in

kartona; 2956 Proizvodnja strojev za po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.12
“računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje” razen “re-
vizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod ši-
fro 74.14 “podjetniško in poslovno sveto-
vanje” razen “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.”

Rg-107698

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00006 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa ARICA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o, sedež: Legenska cesta 40a,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/08370/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firma, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, poslovnega deleža, de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5773750
Firma: ARICA OIL, trgovina na drob-

no in debelo z naftnimi derivati, d.o.o.
Skrajšana firma: ARICA OIL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Štaleker Dušan, Slovenj

Gradec, Legenska cesta 40a, vstop 12. 5.
1993, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “za prodajo farma-
cevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
52.488 “trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z
orožjem in strelivom.”

Rg-107707

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00140 z dne 21. 5.
1997 pri subjektu vpisa KORATUR, av-
tobusni promet in turizem, d.d., sedež:
Perzonali 48, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/04190/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5410711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tevž Martin-Davorin, Ravne na Ko-
roškem, Janeče 41, razrešen 27. 3. 1997 kot
začasni direktor ter imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Berden Milan,
Ferk Janez, Korat Štefan, Vidmar Rahela,
Novak Edvard in Pačnik Janez, vsi izstopili
27. 3. 1997 ter Pačnik Janez, Verbole Janez
in Berden Milan, vstopili 27. 3. 1997.
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