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Razglasni del z dne 13. novembra 1997

Sodni register
LJUBLJANA
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 cesta 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, proizvodnja, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 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 temile podatki:
Matična št.: 5077940
Pripojitev LINEA – podjetje za računovodske 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 inženiring in consulting, d.d., sedež: Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k IMP – inženiring, montaža, proizvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7 (1/5217), s temile podatki:
Matična št.: 5486777
Pripojitev k IMP – inženiring, montaža,
proizvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7 (1/5217/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 12. 12. 1994. Pripojitev začne 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
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vpisa IMP – inženiring, montaža, proizvodnja, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 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 register tega sodišča spremembo firme,
spremembo osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5418038
Firma: LAGO, podjetje za proizvodnjo in servisno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 265
Osnovni kapital: 1,749.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Peter, LjubljanaPolje, Šmartinska 265, vstop 7. 6. 1990,
vložek 1,749.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega 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 podjetje, d.o.o., sedež: Levarjeva 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03210/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5306507
Ustanovitelj: Ramšak Ivo, izstop 9. 7.
1996; Ramšak Zdravko, Ljubljana, Levarjeva 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, Podružnica Ljubljana, sedež: Cankarjeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5885353
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35/d
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Rg-46725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05010 z dne 9. 10. 1996 pod št. vložka 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, usposabljanje in založništvo, d.o.o., Ljubljana, 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, Ljubljana, 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 periodike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni 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 programov in storitev; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne 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 Marjetica, Ljubljana, Turnerjeva ulica 25, vstop
1. 10. 1996, vložek 2,003.174 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Rainer-Bassin Marjetica, imenovana 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 eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
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 popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina

na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
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 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 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311

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 storitve, 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 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 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;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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
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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 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, 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 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 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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami

in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški 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 izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske 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 poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voziških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

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., Ljubljana
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,

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 pregledi 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

mi 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s 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 zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih 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 najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega 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 Učakar 36, vložila po 799.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Štebelj Amalija, imenovana 5.
9. 1994, kot pomočnica direktorja zastopa
podjetje brez omejitev.

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 posredovanje, d.o.o., Prušnikova 43, Ljubljana,
Podružnica EURODARD, Topniška 35b,
Ljubljana
Skrajšana firma: Podružnica EURODARD, 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 ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
zastopnik Thaqi Hilmi, Krško, Sremiška
13, ki kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev, in zastopnik Durak
Ahmetaj, Ljubljana, Na Korošci 2, ki zastopa podružnico brez omejitev, imenovana 4.
10. 1996.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-

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 zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5640148
Ustanovitelja: Žvipelj Srečko, Ljubljana, Tržaška 49, vstopil 28. 11. 1994, in
Kovač Marjan, Škofja Loka, Grenc 5, vstopil 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 direktorja, 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 cvetličarstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Bratov Učakar 52, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10889/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom

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, trgovina na drobno in debelo..., sedež:
Drobtinška pot 14, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/12642/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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 debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
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čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 651
Denarno posredništvo; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu; razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb.

skih 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, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 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 izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga trgovina na debelo; 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
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-

nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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 programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje, 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.

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 organizacijske storitve, inženiring, d.o.o., Pot
topoli 57, Ljubljana
Skrajšana firma: SOLEN, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,553.001 SIT
Ustanovitelji: Šarec Veronika, Ljubljana, 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 zastopnica 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 časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-

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 proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Vrhnika, Petkovškova 36, sedež: Petkovškova 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 temile 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 sestavkov; 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 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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 gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi prozvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z

gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila, d.n.

Sedež: 1234 Mengeš, Reboljeva 39,
Trzin
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje 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 mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 013 Mešano
kmetijstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 014
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez veterinarskih storitev; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 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 prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, 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 zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 633 Storitve potovalnih 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 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo 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

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 storitev ter komercialnih poslov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kersnikova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5435803
Firma: TOUR DA – LA, agencija za
opravljanje turističnih in gostinskih storitev ter komercialnih poslov, d.o.o.
Skrajšana firma: TOUR DA –LA, d.o.o.
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Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s
holding
družbami;
742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 911
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302

Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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; 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 kopenskem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in

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, trgovino in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež:
Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02327/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5290325
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 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 usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 511 Posredništvo; 5115 Posredništvo 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, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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 izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

ka 1/28074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5942993
Firma: VENIR, lesna proizvodnja, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: VENIR, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brezočnik Božo, Domžale, 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 storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlakenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina 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 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Matična št.: 5315727
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Jemec Matjaž, Ljubljana, Beblerjev trg 8, ki kot izvršilni direktor zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka
Remškar Zdenka, Ljubljana, Kamnogoriška
68a, oba imenovana 7. 5. 1996.

Rg-46763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02073 z dne 27. 6. 1996 pod št. vložka 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 Nagode 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 impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili 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-

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 proizvodnjo in prodajo informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov, Ljubljana, d.o.o., sedež: Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03580/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:

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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 temile 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; direktor Šimnovec Marko, razrešen 1. 11.
1995.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v 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 kovinskimi 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 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami 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, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 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 slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev, 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 454 Zaključna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505

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 temile 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 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, 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; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri

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 gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, firme in osnovnega kapitala ter uskladitev 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 Ihanu 12a, vložila po 1,444.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili in pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, 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 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 taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih 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 posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-

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 NOVAKA, d.o.o., Ljubljana-Polje, Zadobrovška 88, sedež: Zadobrovška 88, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/13060/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5523010
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
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nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo 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 razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Matična št.: 5385865
Ustanovitelji: FINANČNA HIŠA KEMIJA, d.o.o., izstop 30. 12. 1990, KEMIJA
IMPEX, p.o., izstop 28. 12. 1992, in Hrovat
Stane, izstop 20. 1. 1995; SRC AGON, Poslovne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 118, vstop 20. 1. 1995, vložek 18.007
SIT, UBK univerzalna banka, d.d., Ljubljana, Tržaška 116, vstop 31. 12. 1990, vložek
28,616.343 SIT, in UBK univerzalna banka, d.d., ljubljana, Tržaška 116, vstop 29.
12. 1992, vložek 3,130.236 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Tgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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, Adamičeva 18, sedež: Adamičeva 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5768349
Osnovni kapital: 1,512.438,75 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Leopold, Ljubljana, Adamičeva 18, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,512.438,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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, Ljubljana, sedež: Tržaška c. 36, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

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 odgovarja.
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, Ljubljana, Rašiška 8, in Nikolič Dragana, Ljubljana, Osenjakova 14, vstopila 11. 6. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Nikolič Miroslav, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenica Nikolič Dragana, ki zastopa družbo brez omejitev kot
zastopnica, oba imenovana 11. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117

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, zastopstva, 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 dejavnosti 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 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje 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 drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 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 Proizvodnja slada; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvod-
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nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2851 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okprečevalnic; 5540 Točenje 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); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske 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 tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 747 Čiščenje stavb.

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, gostinstvo 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 register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom 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, vstopila 30. 5. 1994, vložila 541.334 SIT, vsi iz
Ljubljane, Pot na Rakovo Jelšo 303, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 451 Pripravljalna 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 strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opemo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,

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, posredništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAK TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Turšičeva ulica 7
Osnovni kapital: 1,955.000 SIT
Ustanovitelja: Zakrajšek Jože, vložil
1,205.000 SIT, in Zakrajšek Zdenka, vložila 750.000 SIT, oba iz Cerknice, Turšičeva
ulica 7, vstopila 4. 4. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zakrajšek Jože, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Zakrajšek Zdenka,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnica direktorja, oba imenovana 4. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
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ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja 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 dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacjo; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov

in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9213 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

ja in kartona; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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 spremembo firme, zastopnika in priimka ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5448239
Firma: AGENCIJA LIKOF, nakup,
prodaja in posredovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA LIKOF,
d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kočar Natalija, Ljubljana, Brdnikova 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 svetovanje, d.o.o., sedež: Celovška 136, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5330190
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška 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 svetovanje, 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 spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih 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, Hrastnik, 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: zastopnica 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-

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 poslovanja in razvoj, d.o.o., Hranilniška 8, Ljubljana, sedež: Hranilniška 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5497655
Dejavnost, vpisana 6. 6. 1996: 01250
Reja drugih živali; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 45310 Električne inštalacije; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo 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, drugih 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih 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 rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51610 Trgovina 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 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 tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52450 Trgovina
na
drobno
z
električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55120 Dejavnost 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 točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 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 družboslovja; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120
Distribucija filmov in videofilmov; 92130
Kinematografska dejavnost; 92320 Obratovanje 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., Ljubljana, sedež: Vodnikova 282, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti 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 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 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 zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 633 Storitve potovalnih agencij in 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 napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
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nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.

750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Buh Robert, razrešen 21. 7. 1995; direktorja Kajsner Roli in Lomovšek Blaž, imenovana 21. 7. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 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 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 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.

Dejavnost lekarn; 52461 Trgovina na drobno 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 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni 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 raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

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 storitve, trgovino in proizvodnjo, k.d.,
Ljubljana, Črtomirova 22, sedež: Črtomirova 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje k. d. v d.o.o., uskladitev 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 storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
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, Ljubljana, 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 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina 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 dejavnosti-zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Malči Beličeve 73, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22349/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti 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, Studenec 48, vstopila 21. 7. 1995, vložila po

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, programiranje,
investiranje,
management,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tbilisijska 57,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje d.o.o. v k.d., spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5802806
Firma: UNIONMEDICO-INVEST ATIJAS, programiranje, investiranje, management, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: UNIONMEDICO-INVEST ATIJAS, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 130.248 SIT
Ustanovitelji: MONTAZA HAUSTECHNIK GMBH, Atijas Milanka, in Atijas Ranko, izstopili 22. 5. 1995; Atijas Ranko, Ljubljana, Žibertova 30, in Devedžić
Amir, Sarajevo, P. Dokića 2a, vstopila 22.
5. 1995, vložila po 65.124 SIT, odgovornost: 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 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5231

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 Radomeljske čete 45, sedež: Cesta Radomeljske čete 45, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/04567/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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, Radomlje, Cesta Radomeljske čete 45, vstop
18. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerman Boris, izstop
6. 3. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje.

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 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 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

ništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina 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 specializiranih 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 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost

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 uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655285
Firma: KAMARO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Lobodova 2b,
Trzin
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanoviteljica: Dane Marjeta, Mengeš,
Trzin, Lobodova 2b, vstop 7. 4. 1992, vložek 1,584.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

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 uskladitev 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 Haramina 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: Haramina Ivan, razrešen 17. 5. 1994 kot direktor in imenovan za zastopnika, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Plavčak Alenka, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica 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 konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdekov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
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frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na dobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo.

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, Abramova 14, in Dervišević Safet, Zvezna Republika Jugoslavija, Dobruša Istok, Pečka Banja, vstopila 4. 4. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 4. 4. 1996; direktor Dervišević Esad in zastopnik Dervišević Safet, imenovana 4. 4. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5273
Popravilo ur, nakita; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost 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;

Rg-44673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01242 z dne 10. 5. 1996 pod št. vložka 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 cesarjev 104/V
Skrajšana firma: RIZA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 104/V
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blaca Rizah, Priština, Podujevo, ul. Narodni front 50, vstop 11. 3.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Blaca Rizah in direktorica Brankovič
Ana, Ljubljana-Polje, Preglov trg 5, ki zastopa 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na

Rg-44703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 94/19215 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpisa HIPOS, Proizvodno-storitveno podjetje, d.o.o., Kočevje, sedež: Mahovnik 50, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/11474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5489423
Firma: HIPOS, Proizvodno-storitveno
podjetje, d.o.o., Mahovnik 50, Kočevje
Osnovni kapital. 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Rac Franc, Kočevje, Mahovnik 50, vstop 25. 12. 1990, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 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 Medvode, pod vložno št. 1/19959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5698430
Firma: AIR – G, Trgovsko in proizvodno 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, Brezovica, 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 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina 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; 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 izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 602 Drug
kopenski promet; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem 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 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih 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 promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem.

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 živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilo, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.

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., Dunajska 389, Ljubljana, sedež: Dunajska
389, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20668/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655145
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čučak Radmila, Ljubljana, 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 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in novo dejavnost s temile
podatki:
Matična št.: 5834414
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih

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 projektiranje, 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 register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile 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 odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-

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 trgovino, d.o.o., Partizanska 3, Ljubljana, sedež: Partizanska 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile 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, tobačnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdeli, ostanki in odpadki; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 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 kopenski promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 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 energetiko, kemijo in storitve, Kisovec, Borovniško naselje 7, sedež: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec, pod vložno št.
1/25221/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5834724
Ustanovitelja: Gostiša Gabrijela, Kisovec, Rudarska c. 5, vstop 13. 1. 1994, vložek 1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gostiša Boris, izstop 27. 11. 1995.

surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 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; 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 domov; 5522 Storitve kampov; 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 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 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; 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-

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, proizvodno 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: direktor 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 oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 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 pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
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šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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 proizvodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.,
sedež: Kajuhova 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega 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.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in 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 tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

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, montažo, 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 osnovnega 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 odgovarja.
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 storitve, 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 osnovnega kapitala, firme in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5667801
Firma: MOBILIS, Podjetje za prevozništvo 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, odgovornost: 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
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, Ljubljana, 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-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 gostinskih uslug in trgovine, Domžale, d.o.o.,
sedež: Kopališka 5, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/05151/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev 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: Nadler Milan, razrešen 19. 12. 1994 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska 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 trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Polanškova 34, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22179/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5873487
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Mirtič Tatjana, Ljubljana, Polanškova 34, vstop 25. 2. 1993, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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 računalniški inženiring, d.o.o., Archinetova 13,
1110 Ljubljana-Moste, sedež: Archinetova 13, 1110 Ljubljana-Moste, pod vložno
št. 1/18233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5874211
Firma: TANGO CORPORATION, zastopstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova ulica 9
Skrajšana firma: TANGO CORPORATION, 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 – vstopila 22. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Likar Radovan, razrešen 27. 12.
1994; direktor Šmid Stanko, Ljubljana, Goriška 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

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: Horvat Darko, Maribor, Pod gradiščem 1a, razrešen 30. 4. 1994 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktor Eržen Boštjan,
imenovan 30. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

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 dodelava usnja; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 1930 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja
in kartona; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo 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 Proizvodnja 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 profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna

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, storitve, proizvodnja, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, sedež: Kunaverjeva 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5827752
Firma: PROSEKTA, d.o.o., trgovina,
storitve, proizvodnja, Majde Vrhovnikove 24, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Majde Vrhovnikove 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 register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5776317
Firma: MIMARO, Podjetje za založništvo, 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 gospodarskih družbah, spremembo sedeža, osnovnega 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,

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, turizem 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 gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega 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, Ljubljana-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 konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje 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 preje; 173 Plemenitenje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
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metalurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in 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, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme; 335 Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja
ur; 361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 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; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli 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 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 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 drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 611 Pomorski promet; 6110 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 622 Izredni zračni promet;
6220 Izredni zračni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; 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 finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z 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 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 strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene 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 filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302

Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-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., podjetje 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 objektov, 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 odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Rg-103474
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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 storitve, 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 premoženjem; Setnikar Branko, Ljubljana, Kajuhova 24a, vstop 15. 3. 1995, vložek 400 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Setnikar Franc, imenovan 15. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direktor Brinšek Brane, razrešen 15. 3. 1995;
zastopnik Brinšek Borut, razrešen 15. 3.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996:
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, 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 drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijača, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki, 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno 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 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,d.n.;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

nosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.:5901570
Firma: INO MARKT, podjetje za
marketing, trgovino, gostinstvo in storitve, 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: Suljičić Hajrudin, imenovan 30. 5. 1995; direktor Weinegerl Slavko, Maribor, Splavarski
prehod 5a, imenovan 30. 5. 1995, predstavlja in zastopa podjetje z omejitvijo, da sklepa 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-103477
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00833 z dne 14. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejav-

Rg-103480
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20043 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GODINA LES, proizvodno 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina 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 sklepom Srg št. 96/00989 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27649/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5935822
Firma: RJ TRADE, trgovina in gostinstvo, 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, Ulica Pohorskega bataljona 20, vstop 11. 3.
1996; vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Račič Jože, imenovan 11. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,a
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, 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 potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje.

skladiščenje; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem;

Rg-103488
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11303 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ARTAKER KOPIRNI
SISTEMI, podjetje za zastopanje, notranjo 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: direktor Ilijevski Andrej, Ljubljana, Chengdujska 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; direktorica Mayer Jelka, Ljubljana, Cankarjeva
7, imenovana 31. 3. 1994.

Rg-103484
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00124 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpisa KERN 90, zastopstvo, trgovina
in špedicija, d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 55, sedež: Pod hribom 55, Ljubljana,
pod vložno št 1/09506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5437270
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
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; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 517 Druga trgovina na debelo; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,

Rg-103486
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala ter ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5472113
Osnovni kapital: 1,673.000 SIT
Ustanovitelj: Kenda Gojko, Draga, Trava 11, vstop 8. 1. 1991, vložek 1,673.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žekš Darko, izstopil 16. 9. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žekš Darko, razrešen 16. 9. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;.505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, 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 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 taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 672 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu 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 razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-103490
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00906 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27634/00 vpisalo v sodni register 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: direktor Furjan Mladen, imenovan 23. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina 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, 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami ,tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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 obdelovalnimi stroji, 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah, 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,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 popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve 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 široke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103495
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04969 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EJUP, podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 69, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20807/00 vpisalo v sodni register 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, odgovornost: ne odgovarja; Nuriši Jusuf, Tetovo,
Republika Makedonija, Mala Rečica, vstop
27. 9. 1996, vložek 3,942.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Nuriši Jusuf, imenovan 27. 9. 1996.

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

Rg-103494
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 - PROFISANA & 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 premoženjem; Naff - Mavec Katarina, Radovljica,
Cankarjeva ulica 31, vstop 12. 4. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 plastičnih mas; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-103499
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05436 z dne 19. 12. 1996 pri subjektu 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 lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovni kapital, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev 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., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 26. 9. 1996; vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana, 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-103501
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19143 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ROVITA, podjetje za trgovino na veliko in malo, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo 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 izdelki; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo, 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6521 Finančni zakup (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 sklepom Srg št. 94/17440 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa M & M MEDICO, posredovanje, 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 neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Firma: M & M MEDICO ŽUPANC &
CO, posredovanje, svetovanje in izobraževanje 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 Županc Gregor, oba Ljubljana, Tratnikova 38,
vstopila 29. 8. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Rg-103503
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12661 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa COOKINOX, izdelava in
prodaja gostinske opreme, d.o.o., Grosuplje, Brinje 1/55, sedež: Brinje 1/55,
Grosuplje, pod vložno št. 1/14470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5548411
Firma: COOKINOX, izdelava in prodaja gostinske opreme, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 71,461.000 SIT
Ustanoviteljica: Škrjanec Tatjana, Grosuplje, Brinje 1/44, vstop 9. 1. 1992, vložek
71,461.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103512
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02723 z dne 30. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FALCO, podjetje za trgovino 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 temile 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 odgovarja.

Rg-103505
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/06123 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa EURODOM, trgovska
družba, d.o.o., Šmartinska 152g, Ljubljana, 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, mednarodno trgovsko podjetje, d.d., izstop 15.
12. 1995; Butinghaus GmbH, Avstrija,
Graz, vstop 23. 10. 1992, vložek
129,877.564,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103513
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04984 z dne 30. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GALLUS, podjetje za promet blaga in storitev, marketing, računalniški inženiring in zastopanje d.o.o.,
Ljubljana, Gallusovo nabrežje 29, sedež:
Gallusovo nabrežje 29, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02486/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 24. 9. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5293677
Ustanovitelj: Boljkovac Slobodan-Nikolaj, 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: zastopnik Bratuž Peter, razrešen 24. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig, 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo, 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano 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; 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 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov, 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-103506
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02981 z dne 16. 12. 1996
pri subjektu vpisa NIPPON - SVALINA
IN PARTNER, d.n.o., storitve, založništvo in trgovina, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št. 1/21604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
preoblikovanje iz d.n.o. v družbo z omejeno odgovornostjo in spremembo vrste zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5728606
Firma: NIPPON, storitve, založništvo
in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIPPON, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelja: Zavodnik Metoda, Kočevje, Ljubljanska c. 8, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o. 31. 5. 1995, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Svalina Neven, Zagreb, Hrvaška, Mihovljanska 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: direktor Svalina Neven, razrešen 31. 5. 1995
in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik direktorja, razen za posle, ki ne spadajo v
okvir redne dejavnosti in njihova vrednost
ne presega 5.000 DEM je potrebno soglasje obeh družbenikov.

Rg-103515
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12285 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VELESA, inženiring in trgovina, d.o.o., Grobeljska 6b, Mengeš,
sedež: Grobeljska 6b, Mengeš, pod vložno št. 1/23990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5829585
Firma: VELESA, inženiring in trgovina d.o.o., Mengeš
Osnovni kapital: 1,785.609 SIT
Ustanovitelji: Seliškar Zdenka in Seliškar Andrej, vložek 714.243,60 SIT; Seliškar 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 založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

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.

Osnovni kapital: 1,882.401 SIT
Ustanoviteljica: Černivec Aleksandra,
Vodice, Skaručna 27, vstop 23. 3. 1993,
vložek 1,882.401 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo,
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, 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 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103516
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19345 z dne 27. 12. 1996 pri subjektu vpisa INSTALATERSTVO CM,
podjetje za instaliranje vodovodnih, ogrevalnih in solarnih sistemov in trgovino,
d.o.o., Laze 21, Borovnica, sedež: Laze 21,
Borovnica, pod vložno št. 1/09204/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom 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 gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545

Rg-103522
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00683 z dne 8. 1. 1997 pod
št. vložka 1/18610/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5742935001
Firma: JUS-KO, poslovni consulting,
d.o.o., Ljubljana, Senožeti 73, Podružnica Ljubljana, Proletarska 4
Skrajšana firma: JUS-KO, d.o.o., Podružnica Ljubljana, Proletarska 4
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Ustanovitelj: JUS-KO, d.o.o., Ljubljana, Senožeti 73, vstop 6. 2. 1995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-103525
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04892 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa NORRIS, poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: 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 sklepom Srg št. 94/13271 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SANDRA-D, trgovina,
marketing, storitve, d.o.o., Vodice, Skaručna 27, sedež: Skaručna 27, Vodice,
pod vložno št. 1/22640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5749212
Firma: SANDRA D, trgovina, marketing, storitve, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: SANDRA D, d.o.o.,
Vodice

Rg-103534
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.:5626536
Firma: PIRRUS, proizvodnja in trgovina, 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, Farčnikova kolonija 18, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,858.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, 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 pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na deblo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi,tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Celju pod vložno šte-

vilko 1-4257-00, z nazivom JOMAS - Zastopstvo, d.o.o., Polzela 141a, Polzela.
Rg-103538
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/14276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe 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 Friderika, Visoko, Ig, Visoko 37, vstop 16. 1.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3l61 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo, 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6412 Kurirske storitve, razen javnih

poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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 analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objektov; 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 dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

subjektu vpisa CENTRALA, d.o.o., podjetje za projektivo, inženiring, uvoz-izvoz, zastopstvo firm, Ljubljana, Mirje 4,
sedež: Mirje 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/04422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5605326
Firma: CENTRALA, podjetje za projektivo, inženiring, uvoz-izvoz, zastopstvo d.o.o.
Skrajšana firma: CENTRALA d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Gradaška 8
Osnovni kapital: 2,200.000SIT
Ustanovitelj: Cafnik Samo,Maribor, Bezenškova 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 pohištva; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
4521 Splošna gradbena dela; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo, 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo, 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 921 Filmska in videodejavnost.

Rg-103549
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04921 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa C.E.T.A., družba za mednarodno trgovino in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zoisova 8, Ljubljana,
pod vložno št.1/16049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 557869
Ustanoviteljica: Stepančič Mojca, Ljubljana, Marinovševa 15, vstop 22. 11. 1991,
vložek 2,116.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stepančič Božidar, izstopil 19. 6. 1996.

Rg-103554
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04640 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu vpisa PAGO-S, trgovina z brezalkoholnimi pijačami, d.o.o., sedež: Slovenska
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/26491/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5903181
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-103550
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo prokurista s temile podatki.
Matična št.: 5526639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kobal Djordja, razrešen 30. 9. 1996;
prokurist Rodman Tomaž, Ljubljana, Menardova 59, imenovan 1. 10. 1996.
Rg-103551
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/004917 z dne 4. 12. 1996 pri

Rg-103555
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04865 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa DIVIDA, upravljanje investicijskih skladov, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/25509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5841666
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT.
Rg-103556
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03697 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BVS, družba za opravljanje zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Koperska 94, Ljubljana, pod vložno št. 1/22581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5768381
Ustanovitelja: Železen Bojan, Ljubljana, 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, odgovornost: 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 periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo,
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, 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,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, 5170 Druga trgovina
na debelo, 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom 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 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103562
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05693 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Parkirišča, Javno podjetje, d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, sedež: Vodnikov trg 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/16002/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5226589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Guzelj Pavel, dipl. oec. ing., razrešen 1. 11. 1996 kot v.d. direktorja; direktor
Jerina Janez, Ljubljana, Karunova 16, imenovan 18. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, kot glavni direktor.

Rg-103560
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05081 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa CA - SKB Leasing, d.o.o.,
sedež: Slovenska 54, Ljubljana, pod vložno št. 1/24760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, zastopnikov in pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5808596
Firma: Creditanstalt - SKB leasing
d.o.o.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Otorepec Mitja, Ljubljana, Pražakova ul., razrešen 24. 6. 1993 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo neomejeno
s tem, da le na podlagi predhodnega soglasja skupščine sklepa navedene posle: nakup
ali prodaja ali zaprtje podjetij in obratov;
nakup, prodaja in obremenitev nepremičnin; ustanovitev in zapiranje podružnic; investicije, ki posamezno in v celoti v enem
poslovnem letu presegajo stroške nabave,
ki jih vsakokrat določi skupščina družbenikov; najemanje dolgoročnih posojil, posojil in kreditov z izjemo refinanciranja v okviru rednega poslovanja, kolikor ta dolgoročna posojila in krediti v posameznih primerih skupno v enem poslovnem letu ne
presegajo določen znesek, ki ga predpiše
skupščina družbenikov; zastopnik Pettinger
Christian, Dunaj, Kreindlgasse 26/5, imenovan 19. 9. 1996, kot namestnik direktorja
zastopa družbo v enakem obsegu in enakimi omejitvami kot direktor družbe; Košir
Borut, Domžale, Partizanska 7, imenovan
19. 9. 1996, kot namestnik direktorja zastopa družbo v enakem obsegu in enakimi
omejitvami kot direktor družbe.
Rg-103561
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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: zastopnika Vrhovnik Sonja, razrešena 25. 5.
1994.

Rg-103568
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00264 z dne 13. 12. 1996 pri subjektu vpisa SRČEK, podjetje za proizvodnjo 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 spremembo sedeža, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo vrste
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5551013
Firma: SRČEK, podjetje za proizvodnjo pekarskih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Lukovica 24b, Lukovica
Sedež: Lukovica, Lukovica 24b
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelja: Čemažar Srečko, Lukovica, Lukovica 24b, vstop 18. 12. 1991,
vložek 288.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čemažar Darja, Lukovica, Lukovica
24b, vstop 6. 12. 1992, vložek 1,374.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Čemažar Srečko, razrešen 27. 12.
1994 kot pomočnik direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; 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; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih 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 sklepom Srg št. 96/04384 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SINET, podjetje za storitve in proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8,
Hrastnik, sedež: Grajska pot 8, Hrastnik, pod vložno št. 1/23188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov 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.

Ustanovitelj: Sancakli Cemail, izstopil
14. 3. 1996; Mayraktar Hayrettin, Istanbul,
Turčija, Huner 27, Bayrampasa, vstop 14.
3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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.

sodišča spremembo firme, sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.:5725895
Firma: GS Stickerei, podjetje za proizvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o.
Sedež: Gabrovka, Gabrovka 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Strašek Martin, razrešen 21. 2.
1996; prokurist Anžlovar Drago, Gabrovka, Gabrovka 1, razrešen 21. 2. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-103570
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04912 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu vpisa MERCATOR- GOLOVEC, trgovinsko podjetje, d.d., sedež: Preglov trg
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/02777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5008581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Skrt Andrej, razrešen 1. 1. 1996; direktorica 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 osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo
zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; nakup
ali prodajo patentov. blagovnih znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti
posli niso predvideni v letnem planu družbe ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe;
nakup delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo;
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.
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, Komenda, pod vložno št. 1/08566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5430054
Firma: AVANT-COMMERCE, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVANT-COMMERCE 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 odgovarja; Mlakar-Toman Irena, Ljubljana, Bratov Učakar 132, vstop 10. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Mlakar-Toman Irena, imenovana
10. 5. 1994, kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev
Rg-103584
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01260 z dne 14. 11. 1996 pri
subjektu vpisa INTERISTCOMM, gradbeno in trgovsko podjetje, export-import, d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana,
sedež: Prušnikova 95, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5855721

Rg-103585
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00269 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa INTERISTCOMM,
gradbeno in trgovsko podjetje, exportimport, d.o.o., Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/25499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika 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, Turčija, Mah. Latife Sk. 22, vstop 8. 9. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 pisnega soglasja ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičninami, niti jih dajati v
najem; brez pisnega soglasja ustanovitelja
ne sme sklepati pravnih poslov, katerih
vrednost presega 20.000 DEM; brez pisnega soglasja ustanovitelja ne sme imenovati
delavcev s posebnimi pooblastili oziroma
zastopnikov (prokurist).
Rg-103586
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/06010 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa INTERISTCOMM, gradbeno in trgovsko podjetje, export-import, d.o.o.,Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 27, sedež: Ulica Malči Beličeve 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5855721
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sancakli Cemail, Istanbul, Turčija,
Latife Sk. 22, imenovan 20. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-103603
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: Ljubljanska c. 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/21738/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-103604
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03878 z ne 15. 3. 1996 pri subjektu vpisa GS Stickerei, podjetje za proizvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o., Litija, Ljubljanska c. 8, sedež: Ljubljanska
c. 8, Litija, pod vložno št. 1/21738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarski družbah in uskladitev 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: direktorica Weiss Renata, razrešena 20. 1. 1995;
prokurist Stumpp Siegfried, razrešen 20. 1.
1995; direktor Strašek Martin, Litija, Prvomajska ulica 2, imenovan 30. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Anžlovar Drago, imenovan 20. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij 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 izdelkov, 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 svetovanje.
Rg-103708
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, sedež: Zvezna 2a, Ljubljana, pod vložno št.
1/01517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.:5003687
Firma: AVTONABAVA, trgovina, zastopanje in storitve, d.d.
Skrajšana firma: AVTONABAVA d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 243,015.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije 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 zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 5. 6. 1996, vložek 24,302.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vložek 24,302.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 5. 6. 1996, vložili 29,780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa vstopili 5. 6. 1996,
vložili 24,501.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Bolkovič Edmond; 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 vozili; 50103 Posredništvo 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 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, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo 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 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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 dru-

gimi kemičnimi sredstvi; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje, 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, 7230 Obdelava podatkov,
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00730/00223-1996/TP z
dne 21. 8. 1996.

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami, 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost, 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-103710
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05605 z dne 14. 1. 1997 pri subjektu vpisa MARKETING 013 - ZTP,
d.o.o., založništvo, trgovina, propaganda,
Studenec 2a, Grad Fužine, Ljubljana-Polje, sedež: Studenec 2a, Grad Fužine,
Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/03377/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, zastopnika, uskladitev dejavnosti 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: direktor 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 časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164

Rg-103712
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05632 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PROXY BPD, borzno posredniška družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/05669/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in deležev, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5873380
Ustanovitelji: Borštnar Alenka, Ljubljana, Kidričeva cesta 75, vstop 29. 11. 1994,
vložek 2,427.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 Gorazd, izstop 22. 10. 1996; Topolovšek
Aleksander, izstop 22. 10. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Borštnar Jože, razrešen 22. 10. 1996;
direktor Žiberna Leon, Ljubljana, Kvedrova cesta 2, imenovan 22. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-103713
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05686 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28798/00 vpisalo v sodni register 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, Cesta 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 prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo, 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov, 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov, 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, 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 poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

mi kolesi, deli in opremo, 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-103714
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05698 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MDS Projekt, podjetje za
svetovanje, posredovanje, trženje in proizvodnjo d.o.o.,Medvode, sedež: Spodnje
Pirniče 20h, Medvode, pod vložno št.
1/17353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev, osnovnega kapitala, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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, odgovornost: ne odgovarja; Kočnik Marjeta,
Radovljica, Vrbnje 44, vstop 6. 11. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

Rg-103715
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05701 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28804/00 vpisalo v sodni register 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: direktor Čukić Vujica, imenovan 11. 10. 1996;
predsednik uprave Vidaković Željko, imenovan 11. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997:
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-

Rg-103718
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04938 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRANSPORT, ekonomske in organizacijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tivolska 50, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev 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 odgovarja.
Rg-103719
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06075 z dne 17. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28816/00 vpisalo v sodni register 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: direktor Anžur Aleš, imenovan 14. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 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; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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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 trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalj; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

nih 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu, 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu, 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov, 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega 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 preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-103720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06143 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28799/00 vpisalo v sodni register 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, Zgornje Jarše
Ustanovitelja: Srećković Milorad in Demel-Jerovec Marina, oba Radomlje, Kamniška cesta 26, Zg. Jarše, vstopila 25. 11.
1996; odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje.

5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, 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 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi 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 tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Fabianijeva 33
Ustanovitelja: Kristna Boštjan, Ljubljana, Fabianijeva 33, vstop 2. 12. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Likar Marta, Most na Soči, Kozmerice 6, vstop 2. 12. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kristan Boštjan, imenovan 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge 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 konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev, 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev, 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja 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 vrtanje in sondiranje; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 6533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165

Rg-103721
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06171 z dne 24. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28839/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5996279
Firma: MARTON TRGOVINA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: MARTON TRGOVINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tinta Janez, Nova Gorica, 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: direktor Tinta Janez, imenovan 28. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov v zvezi z nakupom
in prodajo nepremičnin in osnovnih sredstev, če je vrednost posla nad 6,000.000
SIT, ko je za veljavnost posla potrebno
predhodno soglasje skupščine družbe; direktor Peršolja Ljubo, imenovan 28. 7.
1996 zastopa družbo brez omejitev, razen v
primeru sklepanja poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin in osnovnih
sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje skupščine
družbe; direktor Perko Stanislav, imenovan
28. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev,
razen v primeru sklepanja poslov v zvezi z
nakupom in prodajo nepremičnin in osnovnih sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje skupščine
družbe.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov, 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

Rg-103722
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06214 z dne 29. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5996333
Firma: BM TRADE, KRISTAN IN
DRUGI, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: BM TRADE, KRISTAN IN DRUGI, d.n.o.
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Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5274 Druga popravila, d.n.; 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.; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni 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 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, 5244 Trgovina na 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 kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

zen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo, 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103723
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06219 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PRESIDENT, podjetje za
finančno posredništvo, gospodarsko svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Masarykova 17, Ljubljana, pod vložno št. 1/25037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogodbe z dne 25. 11. 1996, spremembo dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5834449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štelcer Mitja, razrešen 25. 11. 1996; direktor
Pergovnik Miroslav, Ljubljana, Celovška
cesta 263, imenovan 25. 11. 1996, zastopa
in predstavlja družbo posamično z omejitvijo, da lahko sklepa pravne posle nad
vrednostjo 20.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije le s soglasjem ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227

Rg-103724
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07149 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa F.I.I.N., gradbeni inžiniring, d.o.o., sedež: Trubarjeva 7, Ljubljana, 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 odgovarja; Žabkar Boštjan, izstopil 24. 12.
1996.
Rg-103726
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00172 z dne 28. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28855/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1123785
Firma: COTACACHI IN DRUGI, trgovinska družba d.n.o., Ljubljana, Aleševčeva 44a
Skrajšana firma: COTACACHI IN
DRUGI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Aleševčeva 44a
Ustanovitelja: Cotacachi Luis Humberto in Cotacachi Luis Alberto, oba Ekvador,
Calle Sucre 9 Rocafuerte S.N., vstopila 8.
1. 1997, vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Cotacachi Luis Humberto, imenovan
8. 1. 1997, zastopa družbo neomejeno;
družbenik Cotacachi Luis Alberto, imenovan 8. 1. 1997, zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij,
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-

Rg-103728
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00259 z dne 30. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28864/00 vpisalo v sodni register 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., Vrhnika
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: direktor 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

Stran 5382

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 69 – 13. XI. 1997

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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, odgovornosti in deležev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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: odgovarja s svojim premoženjem; Lap Rok,
Domžale, Aškerčeva 24, vstop 30. 3. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni z zastopanje: zastopnik 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 lahko sklepa pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin 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 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžersvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-103729
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00276 z dne 29. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28844/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5967503
Firma: POHIŠTVO ISKRA, prozvodnja, 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 Terezija, oba Medvode, Zbilje 6b, vstopila 8. 1.
1997, vložila po 815.775 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Iskra Janez, imenovan 8. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Iskra
Terezija, imenovana 8. 1. 1997, kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-103732
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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

Rg-103735
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vložno št. 1/12990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev zastopnikov ter spremembo in uskladitev 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: zastopnik 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 ulica 5, imenovan 15. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997: 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

Rg-103745
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03571 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM SATURNUS, trgovina in storitve, d.d.,
Ljubljana, sedež: Letališka cesta 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14236/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, deležev, osnovnega kapitala, tipa in datuma zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5035902
Firma: POSLOVNI SISTEM SATURNUS, 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 AVTOOPREMA, 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; SATURNUS ORODJARNA IN STROJEGRADNJA, d.d., Ljubljana, Ob železnici
16, vstop 11. 12. 1991, vložek 850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 nespecializiranih prodajalna; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Rg-103749
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04276 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa MOJA DELANICA, borzno
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posredniška hiša, d.d., sedež; Tržaška 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5926629
Osnovni kapital: 68,576.000 SIT.

debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 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; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami, 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-103758
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05781 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa CONSTANTIA, d.o.o., revizijska družba, sedež: Vilharjeva 27, Ljubljana, pod vložno št. 1/20301/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev 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; CONSTANTIA, revizijska družba d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27, vstop 11. 12. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103750
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04994 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa OBLES, podjetje za proizvodnjo obdelovalnih lesnih strojev,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
393, Ljubljana, pod vložno št. 1/02815/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5300550
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skrbinšek Edvard, Ljubljana, Vrhovčeva 4, vstop 7. 11. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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: direktor 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 sklepom Srg št. 96/05178 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28824/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5967066
Firma: KOCIJANČIČ & SUHAČ, informacijske rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOCIJANČIČ & SUHAČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Teslova ulica 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocijančič Miran, Kamnik, Ulica Vilka Rožiča 14, vstop 19. 9.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Suhač Matevž, Cerklje na Gorenjskem, Spodnji Brnik 93, vstop 19. 9.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kocijančič Miran, imenovan 19. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direktor Suhač Matevž, imenovan 19. 9. 1996
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja 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 procesno krmiljenje; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na

Rg-103755
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05677 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa GAT-DESIGN, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, živilskih in
neživilskih proizvodov, storitve…, Kamnik, 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, Dobrovolje št. 14, vstop 5. 10. 1995, vložek
2,099.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-103756
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5704065
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vstop 15. 12. 1995, vložek
16,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TRIGLAV, pooblaščena investicijska
družba za Ljubljano in Zasavje, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 10, vstop 20. 9. 1996,
vložek 11,750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-103764
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06245 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POLIS-CHEM, uvoz, izvoz, posredovanje, zastopanje, svetovanje, 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, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5732735
Firma: POLIS-CHEM, uvoz-izvoz, posredovanje, zastopanje, svetovanje, trgovina 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, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
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materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami, 6024 Cestni tovorni promet,
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov, 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij, 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z 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 parkov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-103766
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06247 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POLIS, posredovanje, zastopanje, svetovanje, marketing, d.o.o.,
Vavpotičeva 19, Kamnik, sedež: Vavpotičeva 19, Kamnik, pod vložno št.
1/02675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5327962
Firma: POLIS, posredovanje, zastopanje, svetovanje, marketing, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ponikvar Nataša, poročena 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, odgovornost: 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 drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-

Rg-103770
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06292 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KRA KRA, gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 2, sedež: Gosposvetska 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev ter zastopnikov, spremembo družbene pogodbe z dne 26. 9.
1996, spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5686792
Ustanovitelja: Simrajh Peter ml., izstopil 26. 9. 1996; Radovan Lojze, izstopil 26.
9. 1996; Šepetavc Roman in Šepetavc Marjeta, oba Medvode, Škofjeloška c. 12, vstopila 26. 9. 1996, vložila po 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simrajh Peter ml., razrešen 26. 9.
1996; zastopnik Radovan Lojze, razrešen
26. 9. 1996; direktor Šepetavc Roman, imenovan 26. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov, 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

Rg-103772
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06357 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AVALEAS, družba za leasing, financiranje in trgovino, d.o.o., sedež: 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: prokurist Pegan Aleš, razrešen 26. 11. 1996;
prokuristka Dolinar Janka, razrešena 26.
11. 1996; prokuristka Gričnik Alma, Kamnica, 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 sklepom Srg št. 96/06513 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO 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, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5129591
Firma: GOZDARSTVO GRČA, gozdna 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 Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
15. 10. 1996, vložek 118,440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski 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 zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 15. 10. 1996, vložek 59,220.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 15. 10. 1996, vložili 236,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 15. 10. 1996, vložili 118,440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Južnič Branko, Vas, Colnarji 6, imenovan 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 storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske
storitve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28520 Splošna mehanična dela;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
60240 Cestni tovorni promet, 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 64200 Telekomunikacije; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Lastninsko preoblikovanje iz n.sol.o. v
d.d. na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00927/02031-1996/MB z dne
6. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo 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, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 5261 Trgovina na drobno
po pošti, 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
8042 Drugo izobraževanje.

no št. 1/28377/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo 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 finančnim posredništvom.

Rg-103777
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06702 z dne 20. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5997011
Firma: FALEONE, družba za trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 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: direktorica Fabiani Aleksandra, imenovana
11.12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103779
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 podatki:
Matična št.: 5631459
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Škof Milica, Ljubljana, Novo Polje, Cesta VII/28, imenovana 30. 10. 1996.
Rg-103780
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06746 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa INTERIERING, inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Mala vas 6, sedež: Mala vas 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15665/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5570760
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Dimitrijevič Tomislav, Ljubljana,
Mala vas 6, imenovan 17. 12. 1996.
Rg-103786
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00261 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa NOVEAT, družba za finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod vlož-

Rg-103787
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00005 z dne 28.1. 1997 pri
subjektu vpisa GLAVAN, storitveno in trgovsko 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 gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala 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 odgovarja.
Rg-103788
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/14205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova, ustanovitelja in firme
ustanovitelja, osnovnega kapitala, zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti 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 nabrežje 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: direktor Samardžija Marino, Ljubljana, Ob žici 7,
imenovan 15. 1. 1997, zastopa družbo skupaj 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 direktorjem ali prokuristom; direktor Voit Hannes, 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 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami, 7420 Projektiranje in tehnično
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svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7511 Dejavnost uprave; 8042
Drugo izobraževanje.

skupščine prevzemati garancije, poroštva
ali kakršnegakoli drugega jamstva za družbo, ne glede na višino; sklepati pogodb o
odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin družbe; 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 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, 5170 Druga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kačar Silvo, Ljubljana, Jelovškova
26, imenovan 20. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-103789
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03578 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KRONA SENIOR, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega 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 subjektu vpisa DROGERIJA, proizvodnja, trgovina, d.d., sedež: Ul.Milana Majcna 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5000092
Člani nadzornega sveta: Vode Branko,
Vidmar Vnuk Marjeta in Babič Dragica,
izstopili 3. 7. 1996 ter Osvald Anton, Škofič Damjan in Turk Jelka, vstopili 3. 7.
1996.
Rg-103795
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03526 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Tehniška založba Slovenija, 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 sklepom 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 ustanoviteljev, deležev, zastopnika in pooblastil,
spremembo družbene pogodbe z dne 2. 7.
1996 ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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: direktorica 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 imenovan za direktorja, ki ne more brez soglasja

Rg-103801
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo družbene pogodbe z dne 3. 7. 1996
s temile podatki:
Matična št.: 5896118
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Laznik Marko, razrešen 3. 7. 1996;
direktor Mrak Boris, Ljubljana, Ulica Jana
Husa 3, imenovan 3.7. 1996, zastopa družbo neomejeno.
Rg-103807
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103808
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03310 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Cirej & Co., trženje, k.d.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 134, Ljubljana, pod vložno št. 1/25296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz k.d. v d.o.o., spremembo firme, odgovornosti ustanovitelja, ustanoviteljev, osnovnega 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, Levstikova 5, izstopila iz k.d. in vstopila v d.o.o.
13. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Cirej Irena, razrešena 13. 6. 1996 in
imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-103809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03287 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5948541
Firma: VILA NEPREMIČNINE, družba za promet z nepremičninami in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VILA NEPREMIČNINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dragomer, Dragomerška 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hojsak Karmen in Hojsak Dušan, oba Dragomer, Dragomerška
20, vstopila 19. 6. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 kovinskih izdelkov, 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 451 Pripravljala 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 strojev; 501 Trgovina z
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motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo, 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo, 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in 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 prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s 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 zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 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 dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij, 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb, 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 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 subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
VISOKA UPRAVNA ŠOLA, sedež: Kardeljeva 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: zastopnik: Pečar Zdravko, mag., Ljubljana,
Pod kostanji 21, imenovan 5. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot prodekan.

delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov, 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 451
Priravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v 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 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00703/00669 - 1996/GV z dne
12. 6. 1996.

Rg-103811
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02975 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu vpisa Splošno gradbeno podjetje ZASAVJE TRBOVLJE, p.o., Savinjska cesta
9, Trbovlje, pod vložno št. 1/03103/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, sedeža,
pooblastil in naziva zastopnika, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, članov nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5076714
Firma: SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE ZASAVJE TRBOVLJE, d.d.
Skrajšana firma: SGP ZASAVJE TRBOVLJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Trbovlje, Savinjska cesta 15
Osnovni kapital: 202,002.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 15,
vstop 6. 5. 1996, vložek 40.400,00 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 6. 5. 1996, vložek 20,201.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vstop 6. 5. 1996, vložek 29,791.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 6. 5. 1996, vložili
39,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo, udeleženci notranjega odkupa, vstopili 6. 5. 1996, vložili 72,086.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dolenc Marjan, razrešen 6. 5. 1996
kot v.d. vodje proizvodnega sektorja; zastopnik Treven Vili, dipl jur. razrešen 6. 5.
1996; zastopnik Krošelj Ivan, Trbovlje, Cesta oktobrske revolucije 11b, razrešen 6. 5.
1996 kot v.d. vodje splošno kadrovskega
sektorja in ponovno imenovan za zastopnika, ki kot začasna uprava zastopa družbo
neomejeno.
Člani nadzornega sveta: Kneževič Dragan, Pražnikar Pavle, Lapornik Brane, Hren
Rihard, Drobež Igor in Perger Janez, vstopili 6. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-

Rg-103812
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02792 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa IDEX, podjetje za poslovni
in komercialni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Staničeva 41, sedež: Staničeva 41,
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Ljubljana, pod vložno št. 1/07337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokurista
s temile podatki:
Matična št.: 5385482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Masleša Srđan, Beograd, Jabučka 11,
imenovan 3. 6. 1996.

Matična št.: 5307015
Firma: BEMA, Borzno posredovanje
in trgovanje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BEMA d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Glavan Anton, Ljubljana, Podlimbarskega ulica 41a, razrešen 17. 5. 1996
kot člane uprave; dne 21. 11. 1989 imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov, 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic;
3420 Proizvodnja karoserij zavozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih 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 gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela, 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

Rg-103813
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02785 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu vpisa Gostinsko podjetje ČRNUČE,
p.o., Dunajska c. 370, Ljubljana, pod vložno št. 1/00201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, pooblastil zastopnika,
ustanovitelje, osnovni kapital, člane nadzornega sveta ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5000491
Firma: GOSTINSKO PODJETJE ČRNUČE, d.d.
Skrajšana firma: GOSTINSKO PODJETJE ČRNUČE , d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 41,184.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 2. 4. 1996, vložek 8,236.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 2. 4. 1996, vložek 4,118.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vstop 2. 4. 1996, vložek 10,412.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja: udeleženci interne razdelitve, vstopili 2. 4. 1996, vložili
5,937.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
2. 4. 1996, vložili 12,481.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šmarčan Elizabeta, Ljubljana, Agrokombinatska 4a, razrešena in 2. 4. 1996 in
ponovno imenovana za direktorico, ki v vlogi 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 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije opr. št. LP
00670/00919 - 1996/IJS z dne 4. 6. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah vpisana v sodni register s sklepom Srg
96/02785 dne 4. 10. 1996.
Rg-103814
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02609 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BEMA, Borzno posredovanje 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 naziva zastopnika (direktorja) s temile podatki:

Rg-103815
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03828 z dne 7. 10. 1996
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZ LEVEC, sedež:
Karlovška c. 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/01146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in pooblastila s temile podatki:
Matična št.:5050758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ulaga Jan, razrešen 30. 5. 1996 kot
ravnatelj zavoda; zastopnica Flajšman Nadja, Ljubljana, Ferberjeva 3, imenovana 1. 6.
1996, ki kot ravnateljica zastopa zavod
brez omejitev.
Rg-103816
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5847150
Člani nadzornega sveta: Pavlič Miran in
Šušterič Brane, izstopila 8. 5. 1996 ter Velkavrh Peter in Racman Sergej, vstopila
8. 5. 1996.
Rg-103817
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03807 z dne 7. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28439/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5953359
Firma: CO-SAN, inženiring in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: CO-SAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Godek Mladen, dipl. ing. imenovan
8. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 154 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob, 1587 Proizvodnja raz-
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, 517 Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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 računalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

ska banka, d.d., Ljubljana, izstop 26. 6.
1996; Hranilnica in posojilnica Kmetijsko
gozdarske pokrajine Kočevske, d.d., Kočevje, Roška cesta 8, vstop 26. 6. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.

tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih 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-103822
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03731 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe 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-

Rg-103824
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03713 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TECHEM, merilna tehnika, d.o.o. – TECHEM Messtechnik
Gesmbh, sedež: Tavčarjeva ulica št. 4 ,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, zastopnikov in akta o ustanovitvi družbe z dne 5. 7. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5924294
Sedež: Ljubljana, Njegoševa cesta št. 23
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Nedog Zdenka, razrešena 5. 7.
1996; prokuristka Mesojedec Anamarija,
Grosuplje, Ljubljanska št. 4a.
Rg-103825
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03705 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa U & B, proizvodno, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. 24. junija 80, sedež: Ul. 24. junija
80, Ljubljana, pod vložno št. 1/26758/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in zastopnika 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, Ljubljana, Cesta 24. junija 80, vstop 5. 5. 1995,
vložek 791.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Lah Tomaž, Komenda, Suhadole
49a, vstop 10. 7. 1996, vložek 791.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Jagodic Brigita, razrešena 10. 7.
1996; direktor Robežnik Uroš, Cesta 24.
junija 80, imenovan 5. 5. 1995, kot družbenik zastopa družbo brez omejitev; Lah Tomaž, Suhadole 49a, Komenda, imenovan
10. 7. 1996, kot družbenik zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač.
Dejavnost, izbrisana dne 8. 10. 1996:
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava
in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne
svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje

Rg-103826
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03704 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KEMOFARMACIJA, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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, Avgustinčičeva 35, imenovan 1. 6. 1996, kot
član uprave zastopa družbo samostojno
brez omejitev, razen v naslednjih primerih,
ko je potrebno pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta: za nakup in prodajo
delnic ali deležev podjetij in ustanavljanje
podjetij, če skupna vrednost delnic oz. deleža predstavlja več kot 10 % trajnega kapitala družbe; za podeljevanje prokure in
uvrstitev delnic družbe na borzo; za nakup,
prodajo ali drugačno razpolaganje z lastnimi delnicami; za odobravanje in/ali najemanje 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 sklepom Srg št. 96/03689 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIBEX-ROADSTAR, trgovska in proizvodna družba, d.o.o.,
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, sedež: Gradnikove brigade 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, deležev, zastopnikov, spremembo družbene pogodbe z dne 8. 7. 1996,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5716128
Firma: ROADSTAR, trgovska in proizvodna 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: zastopnik Pušnik Ivan, razrešen 8. 7. 1996 in
imenovan za prokurista; direktor Taborski
Miran, Ljubljana, Puharjeva 5, razrešen
8.7. 1996 in imenovan za prokurista; direktor Peciga Iztok, imenovan 8. 7. 1996, zastopa 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 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Ustanovitelja: Torkar Leopold, Vrhnika, Pot na Košace 10, vstop 19. 6. 1996,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Torkar Andraž, Vrhnika, Robova cesta 39, vstop 19. 6. 1996, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Torkar Leopold, imenovan 19. 6. 1996,
zastopa družbo neomejeno; zastopnik Torkar Andraž, imenovan 19. 6. 1996, kot namestnik direktorja zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih 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 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo 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 drobno 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 analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

1996 kot v.d. direktorja in dne 1. 8. 1996
imenovan za direktorja, ki ne sme brez poprejšnjega soglasja ustanovitelja sklepati
pravnih poslov ali sprejeti odločitev o ustanavljanju in ukinjanju podružnic, o investicijah, ki prekoračujejo v posameznem koledarskem letu 30 % osnovnega vložka, o
najemanju posojil, ki presegajo v posameznem koledarskem letu 15 % osnovnega
vložka ter o spremembi dejavnosti. Šteje
se, da je soglasje dano, če je takšna odločitev opredeljena v letnem poslovnem načrtu
družbe.

Rg-103831
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03633 z dne 4. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BONAFIN, družba za finančne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska c. 27 - 29, Ljubljana, pod vložno št. 1/27614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5936284
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jamnik Mike-Lojze, razrešen 18. 6.
1996; direktor Čarman Jernej, Ljubljana,
Kolezijska 21a, imenovan 18. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-103834
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03623 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AIRPASS, turistična agencija, d.o.o., sedež: Vošnjakova 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/26958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5923719
Ustanovitelja: Kuplenk Andrej, Ljubljana, Gorazdova 1, vstop 16. 10. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vujadinovič Miloš, Ljubljana, Zelena
pot 24, vstop 12. 7. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 Vujadinovičem.
Rg-103836
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03611 z dne 4. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28430/00 vpisalo v sodni register 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

Rg-103839
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03605 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA BANKA DOMŽALE, d.d., Domžale, sedež: Ljubljanska 62, Domžale, pod vložno 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 sklepom Srg št. 96/04308 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SOČA - OPREMA, proizvodnja in prodaja rehabilitacijskih pripomočkov, družba z omejeno odgovornostjo, sedež: Linhartova 51, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5544289
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jeglič Peter, Radomlje, Igriška ul.
27, Preserje pri Radomljah, razrešen 31. 7.

Rg-103842
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04302 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GM KONZORCIJ, kompleksni inženiring, d.o.o., Ob Mahovniški
11, Kočevje, sedež: Ob Mahovniški 11,
Kočevje, pod vložno št. 1/18611/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5607736
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-103843
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04296 z dne 7. 10. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DRAVLJE, Klopčičeva 1, Ljubljana, sedež: Klopčičeva 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 520495000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Peternelj Zdravko, Ljubljana, Prušnikova 21, razrešen 18. 7. 1996, kot v. d.
ravnatelja in imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev.
Rg-103844
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04277 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu vpisa KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d., Šmartinska c. 30, Ljubljana, pod vložno št. 1/00275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5132614
Člani nadzornega sveta: Košorok JožefMartin, namestnik, izstopil 26. 7. 1996;
Dečman Greta, vstopila 26. 7. 1996.
Rg-103846
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sklepom Srg št. 96/003998 z dne 7. 10. 1996 pri
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subjektu vpisa INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN, Jamova 39, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00782/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5051606
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zavrtanik Danilo, razrešen 2. 7.
1996; direktor Turk Vito, Ljubljana, Lamutova 4, imenovan 3. 7. 1996, zastopa inštitut brez omejitev.

primerih v katerih vrednost presega 20 %
poslovnega sklada podjetja, ko je potrebno
soglasje Upravnega odbora ali opredelitev
v planu oziroma investicijskem programu.

Firma: ZAVOD MT ŠPORT, mladinski 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 OLIMPIJA, Ljubljana, Tabor 14, vstop 16. 8.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bergant Franc, Ljubljana, Polonce
Čude 7, imenovan 16. 8. 1996, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996:
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti, 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-103851
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5824940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fekonja Uroš, razrešen 1. 6. 1996;
prokurist Oštir Stojan, Ljubljana-Črnuče,
Ložarjeva 20, razrešen 1. 6. 1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-103852
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03881 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BPD EASTBROKERS,
borzno posredniška družba, d.d., Ljubljana, sedež: Robbova 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26920/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, zastopnikov, 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: direktor Lah Igor, razrešen 4. 7. 1996; direktor Kus Mili, Ljubljana, Pokopališka ulica
36, imenovan 4. 7. 1996, za sklepanje poslov nad zneskom 2,000.000 SIT je potreben skupen podpis listin oz. odobritev poslov skupaj s prokuristom.
Člani nadzornega sveta: Dolamič Boris
in Sotošek Iztok, izstopila 4. 3. 1996; Lah
Mojca, izstopila 4. 7. 1996; Koessner Wolfgang in Sgaga Anton, vstopila 4. 3. 1996
ter Gunger Bamberger, vstopil 4. 7. 1996.
Rg-103853
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 podatki:
Matična št.: 5144116
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Piškurič Josip, razrešen 1. 7. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Snoj Marko,
Ljubljana, Brilejeva 6, imenovan 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pooblaščen je sklepati pogodbe o prodaji blaga
in storitev neomejeno, pogodbe o nakupu
reprodukcijskega materiala v skladu s planom. Pooblaščen je sklepati pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, razen v

Rg-103855
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04412 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu vpisa MOTVOZ IN PLATNO, Tekstilna tovarna Grosuplje, popolna odgovornost, Grosuplje, sedež: Taborska c. 34,
Grosuplje, pod vložno št. 1/01904/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, naziva
zastopnika, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5034213
Firma: TEKSTILNA TOVARNA MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje
Skrajšana firma: MOTVOZ d.d., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 411,304.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
27. 6. 1996, vložek 107,820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
27. 6. 1996, vložek 39,544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložek
57,196.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
27. 6. 1996, vložili 77,132.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 27. 6. 1996, vložili
129,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lakner Anton, mag., Kamnik, Kranjska c. 4a, razrešen 27. 6. 1996; Lakner Anton, mag., Kamnik, Zupančičeva 1, imenovan za zastopnika 27. 6. 1996, ki kot začasna 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 Agencije 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 sklepom Srg št. 96/04375 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa DZS založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, pod vložno 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 sklepom Srg št. 96/04356 z dne 2. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28416/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5971063

Rg-103862
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04316 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu vpisa WALDORFSKI zasebni vrtec,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27312/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5924634
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 60.
Rg-103866
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04669 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EVROPA PRACTIC, trgovsko 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, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov, 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje 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);
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-103867
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04655 z dne 3. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28427/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice 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: zastopnik Kristan Marjan, Ljubljana, Smrtnikova 4, imenovan 22. 8. 1996, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na robno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, 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 stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske 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 dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103868
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04654 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28414/00 vpisalo v sodni register 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, vložek 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: družbenik Strojko Rok, imenovan 5. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Laznik Rosanda, imenovana 5. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-

Rg-103870
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04631 z dne 3. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5971551
Firma: BRAVIČ & Co., podjetje za gostinstvo 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, Ljubljana, Andričeva ulica 16, vstop 29. 8. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Topole Nataša, Lavrica, Dolenjska
cesta 375, vstop 29. 8. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Bravič Matevž, imenovan 29. 8.
1996, kot vodja poslov zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Topole Nataša, imenovana 29. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 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, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
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rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

lovška 280, Ljubljana, pod vložno št.
1/05637/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme in naslova, 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 Bitenca št. 68
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih 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 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00575/01277 - 1996/BJ z dne
25. 4. 1996.

Rg-103880
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 proizvodnjo 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, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 subjektu vpisa UNION-CONSULT, podjetje
za marketing, posredovanje, zastopstvo,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Ce-

Rg-103886
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02102 z dne 4. 10. 1996
pri subjektu vpisa HOTEL TURIST, p.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 15, sedež: Dalmatinova 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/00392/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, pooblastil in naziva zastopnika, 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., Dalmatinova 15
Skrajšana firma: HOTEL TURIST, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 58,372.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, 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 odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 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 odkupa, vstopili 9. 1. 1996, vložili 20,579.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Novak Darinka, Ljubljana, Kogojeva 4, razrešena 9. 1. 1996 kot v.d. direktorice in imenovana za direktorico, ki kot začasna 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 nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212

Rg-103887
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, Gregorčičeva 28, vstop 28. 12. 1995,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Kodek Dušan, Šenčur, Sajevčevo
naselje 53, imenovan 16. 2. 1996, kot dekan Fakultete za računalništvo in informatiko zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Mohorič Tomaž, Ljubljana, Škrabčeva 23a,imenovan 16. 2. 1996, kot prodekan za pedagoško delo Fakultete za
računalništvo in informatiko, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Solina
Franc, Ljubljana, Žolgerjeva 14, imenovan
16. 2. 1996, kot prodekan za raziskovalno
delo Fakultete za računalništvo in informatiko 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, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
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ževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg.
vl.:1/2053/00), vpisano v sodni register s
sklepom Srg 1826/96 z dne 14. 10. 1996.

trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo 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:
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestruktuiranje in privatizacijo
opr. št. št. LP 00482/00700 - 1996/SD z dne
19. 2. 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, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Kranjc Janez, prof. dr., Ljubljana,
Štihova 11, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan 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 omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanitike; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na opr. št.: Rgz III
266).

Rg-103914
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00785 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PROSVETNI DELAVEC,
podjetje za opravljanje založniške, časopisno-založniške, informativne in propagandne dejavnosti, popolna odgovornost,
Poljanski nasip 28, Ljubljana, sedež: Poljanski nasip 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, pooblastil in naziva zastopnika, osnovni kapital, ustanovitelje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5147557
Firma: PROSVETNI DELAVEC, družba za opravljanje založniške, časopisnozaložniške, informativne in propagandne
dejavnosti, delniška družba, Poljanski nasip 28, Ljubljana
Skrajšana firma: PROSVETNI DELAVEC, 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, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 27.
11. 1995, vložek 1,197.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 17. 11. 1995, vložil
2,394.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
27. 11. 1995, vložili 1,056.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Kunej Marjana, Ljubljana, Jakšičeva 3, razrešena 27. 11. 1995 kot odgovorna urednica ter Kunej Marija Ana imenovana za zastopnico kot začasna namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Šimenc Stanko, Kranj,
Valjavčeva 4, razrešen 27. 11. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki kot začasni direktor zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996: 211
Proizvodnja vlakinin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-

Rg-103915
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/000727 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu vpisa ASFALTBETON, podjetje za
gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in turizem, Ljubljana, d.o.o., sedež: Jakšičeva 2,
Ljubljana,pod vložno št. 1/17609/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:
Matična št.: 5642337
Sedež: Ljubljana, Ul. Lovre Klemenčiča 8.
Rg-103916
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register 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 kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 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 sklepom Srg št. 96/05835 z dne 14. 10. 1996

Rg-103920
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Lubej Miro mag., Ljubljana, Tržaška 51a, imenovan 27. 1. 1994, kot dekan
Visoke šole za zdravstvo, zastopa šolo neomejeno; zastopnik Horvat Jože mag., Portorož, Čokova 3, Lucija, imenovan 6. 1.
1994, kot prodekan za študijske zadeve Visoke šole za zdravstvo, zastopa šolo neomejeno; zastopnik Bošnaka Dahmane Raja
mag., Ljubljana, Rusjanov trg 4, imenovan
6. 1. 1994, kot prodekan za raziskovalno
dejavnost Visoke šole za zdravstvo, zastopa šolo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 80302 Visoko
strokovno izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1597/00).
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Rg-103921
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05833 z dne 14.10.1996 pod
št. vložka 1/01566/05 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z odlokom o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani s temile podatki:
Matična št.: 5085063008
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI,
EKONOMSKA FAKULTETA
Skrajšana firma: UL EF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17
Ustanovitelj: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994; odgovornost: odgovarja do določene
višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Pučko Danijel, prof. dr., Ljubljana,Klemenova 148, imenovan 1. 10. 1995,
kot dekan Ekonomske fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Fabjančič
Zarjan, prof. dr., Ljubljana, Kunaverjeva 8,
imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za študijske zadeve, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Vahčič Aleš, prof. dr.,
Ljubljana, Dergomaška 6, imenovan 2. 10.
1995, kot prodekan za znanstveno raziskovalno delo, zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 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 odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(doslej vpisana na št. reg. vlo.: 1/1672/00).

voj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 8030 Višješolsko in visokošolsko
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1602/00).

Rg-103924
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik 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 goro,Ulica M. Tomšiča 9, imenovan 2. 10.
1995, kot prodekan za znanstveno delo Fakultete 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 bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne
dejavnosti;
8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
92511 Dejavnost knjižnic.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1603/00).

Rg-103922
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 ploščad 16
Ustanovitelj: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Čuk Miran, prof. dr., Ljubljana,
Černetova 5a, imenovan 2. 10. 1995, kot
dekan Pedagoške fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Glažar Saša
Aleksij, prof. dr., Ljubljana, Sodarska steza
6, imenovan 5. 10. 1995, kot prodekan Pedagoške fakultete, zastopa fakulteto po
pooblastilu dekana fakultete.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

Rg-103923
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik Jerman Franc, Ljubljana, Resljeva
13, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Filozofske fakultete v Ljubljani, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Gosar
Anton, Logatec, Vrtnarska pot 13, imenovan 4. 10. 1995, kot prodekan Filozofske
fakultete v Ljubljani, zastopa fakulteto
brez omejitev; Muršak Janko, Ljubljana,
Vogelna 6, imenovan 4. 10. 1995, kot prodekan Filozofske fakultete v Ljubljani, zastopa fakulteto brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 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 pisarniške 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 naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74831
Prevajanje; 84832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 8030 Višješolsko 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 odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.
1/1600/00).

Rg.103925
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 temile podatki:
Matična št.: 5085063006
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI,
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
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: zastopnik Kokalj Franc, Ljubljana, Cesta A.
Bitenca 14, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Akademije za likovno umetnost, zastopa akademijo neomejeno; zastopnik Novinc
Frančišek, Škofja Loka, Godešič 65, imenovan 13. 10. 1995, kot prodekan Akade-
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mije za likovno umetnost, zastopa akademijo neomejeno; zastopnik Machtig Saša Janez, Ljubljana, Pod hrasti 89, imenovan
13. 10. 1995, kot prodekan Akademije za
likovno umetnost, zastopa akademijo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1635/00).

zastopnik Kogovšek Jože, prof. dr., Ljubljana, Bratovževa ploščad 8, imenovan
2. 10. 1995, kot prodekan za študijske zadeve Veterinarske fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2211 Izdajanje
knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5551 Storitve
menz; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov, 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki
zagotavljajo
storitve
na
področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 8520 Veterinarstvo; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/7072/00).

Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/15677/00).

Rg-103926
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik Kugovnik Otmar, dr. doc., Šmartno
ob Paki, Letuš 65, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Fakultete za šport, zastopa fakulteto 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 izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1585/00).
Rg-103928
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik Pogačnik Milan, prof. dr., Ljubljana, Dermotova 6, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Veterinarske fakultete, zastopa
fakulteto brez omejitev; zastopnik Marinšek Janez, prof. dr., Naklo, Kranjska 9,
imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za finančno gospodarske zadeve Veterinarske
fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev;

Rg-103929
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Juhant 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 fakulteto brez omejitev; zastopnik Košir Borut, dr., Ljubljana, Štula 23, imenovan 8. 7.
1995, kot prodekan Teološke fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 8030 Višješolsko in visokošolsko
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Rg-103930
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik Mesec Blaž, doc. dr., Ljubljana,
Perčeva ul. 16, imenovan 1. 10. 1995, kot
dekan Visoke šole za socialno delo, zastopa brez omejitev; zastopnica Ovsenik Marija, doc. dr., Ljubljana, Ulica Bratov Škofov 12, kot prodekanica Visoke šole za socialno delo, zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1586/00).
Rg-103931
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 KEMIJSKO 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: zastopnik Škerjanec Jože, prof. dr., Ljubljana, Pod akacijami 26, imenovan 2. 10.
1995, kot dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, zastopa fakulteto brez
omejitev; zastopnik Stanovnik Branko,
akad. prof. dr., Vrhnika, Tičnica 26, imenovan 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., LjubljanaŠmartno, Sp. Gameljne 99, imenovan 2. 10.
1995, kot prodekan za področje kemijske
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tehnologije Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, zastopa fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan; zastopnik Drusany Vladimir, izred. prof. dr., Ljubljana,
Jelovškova 11č, imenovan 2. 10. 1995, kot
prodekan za področje tehniške varnosti Fakultete 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 naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80302 Visoko strokovno
izobraževanje; 80303 Univerzitetno izobraževanje.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.
1/1713/03).

Rg-103933
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik Pečar Slavko, Domžale, Miklošičeva 2d, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan
Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Srčič Stane, Ljubljana, Ziherlova 39,
imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za
vzgojno-izobraževalno delo Fakultete za
farmacijo, Univerze v Ljubljani, zastopa fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan; zastopnik Kristl Albin, Dob pri Domžalah,
Kajuhova 6, imenovan 2. 10. 1995, kot prodekan za znanstveno-raziskovalno delo Fakultete 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 farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 5231 Dejavnost lekarn;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80303 Univerzitetno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1713/01).

Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik 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 fakultete in namestnica predstojnika Oddelka za
geologijo, zastopa fakulteto z enakimi
pooblastili kot dekan; zastopnik Jakšič Danilo, Ljubljana, Ažbetova 4, imenovan 19.
9. 1995, kot namestnik prodekana Naravoslovnotehniške 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, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izobraževanje; 80303 Univerzitetno
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisna na št. reg. vl. 1/1713/00).

Rg-103932
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Suhadolc Anton, prof. dr., Ljubljana, Tesovnikova 27, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Fakultete za matematiko in fiziko, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik 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 prodekan 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 računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80302 Visoko strokovno izobraževanje; 80303 Univerzitetno izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1713/02 in 1/1713/05).

Rg-103934
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 FAKULTETA
Skrajšana firma: UL NTF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 12
Ustanovitelj: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Rg-103935
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, RADIO, 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: zastopnik Inkret Andrej, dr., Ljubljana, Zvonarska 7, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, zastopa akademijo brez omejitev;
zastopnik Mlakar Dušan, Ljubljana, Streliška 18, imenovan 5. 10. 1995, kot prodekan Akademije za gledališče, radio, film in
televizijo, zastopa akademijo brez omejitev.
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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 Univerzitetno izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1761/00).

Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Saje Miran, Ljubljana, Glavarjeva
47,imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Fakultete 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 Janez, Ljubljana, Pod vrbami 31,imenovan
17. 10. 1995, kot prodekan za gospodarske
zadeve Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, zastopa fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan; zastopnik Šolinc Hinko, Ljubljana, Šarhova 24, imenovan 17. 10. 1995,
kot prodekan za študentske zadeve Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, zastopa
fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan;
zastopnik Prosen Anton, Ljubljana, Pot k
ribniku 1, kot prodekan za raziskovalno dejavnost Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 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 bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80303 Univerzitetno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1558/02).

no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izobraževanje; 80303 Univerzitetno izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1558/01).

Rg-103936
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Bravničar Dejan, red. prof., Ljubljana, Puhova 7, imenovan 2. 10. 1995, kot
dekan Akademije za glasbo, zastopa akademijo brez omejitev; zastopnik Kuret Primož, dr. red. prof., Ljubljana, Zarnikova
ulica 16, imenovan 1. 10. 1995, kot prodekan za študijske zadeve Akademije za glasbo, zastopa akademijo brez omejitev; zastopnik Grčar Anton-Pavel, red. prof.,
Ljubljana, Koprska ulica 22, imenovan 1.
10. 1995, kot prodekan za umetniško dejavnost Akademije za glasbo, zastopa akademijo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, (doslej vpisana pri št. reg. vl.: 1/1848/00).
Rg-103938
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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.

Rg-103939
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Brezar Vladimir, Ljubljana, Ilirska
14, imenovan 2. 10. 1995, kot dekan Fakultete za arhitekturo, zastopa fakulteto brez
omejitev; zastopnik Košir Fedja, Ljubljana,
Zelna pot 3, imenovan 5. 10. 1995, kot prodekan Fakultete za arhitekturo, zastopa fakulteto z enakimi pooblastili kot dekan.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-

Rg-103940
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik 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, imenovan 24. 10. 1995, kot prodekan Biotehniške fakultete, zastopa fakulteto z enakimi
pooblastili kot dekan; zastopnik Šalehar
Andrej, prof. dr., Ljubljana, Kurirska 11,
imenovan 24. 10. 1995, kot prodekan Biotehniške fakultete, zastopa fakulteto z enakimi 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 živinorejo brez veterinarskih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
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 preparatov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
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talni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7430 Tehnično 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 odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1522/00).

Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
Ustanovitelj: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Brejc Miha, prof. dr., Dob pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 31, imenovan 2. 10.
1995, zastopa šolo brez omejitev kot dekan; 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 eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7411 Pravno svetovanje; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.:
1/1598/00).

ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, uskladitev 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 premoženjem; Andrejevič Zoran, Ljubljana,
Zlatek 16, vstop 27. 3. 1995, vložek 54.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov, 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 511 Posredništvo; 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, 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, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,

Rg-103941
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: zastopnik Žargi Miha, prof. dr. dr. med, Ljubljana, Šentjakob 27, imenovan 2. 10. 1995,
kot dekan Medicinske fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Mašera
Andrej, prof. dr. dr. med., Ljubljana, Korytkova 22, imenovan 5. 9. 1995, kot prodekan Medicinske fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev; zastopnik Skalerič Uroš,
prof. dr. dr. stom., Ljubljana, Bratov Jančar
25, imenovan 5. 9. 1995, kot prodekan Medicinske fakultete, zastopa fakulteto brez
omejitev; zastopnica Breskvar Katja, prof.
dr. dipl. ing. Mengeš, Bergantova 5, Trzin,
kot prodekanica Medicinske fakultete, zastopa fakulteto brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov.
Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (doslej vpisana na št. reg. vl.: 1/1537/00).
Rg-103942
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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

Rg-103948
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01625 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MISS - D, podjetje za posredovanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21990/00 vpisalo v sodni register 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, Ljubljana, 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 premoženjem; Divjak Snežana, Ljubljana,
Bratov Učakar 68, vstop 30. 3. 1995, vložek 60.400 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-103956
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01509 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu vpisa AND-TRADE, podjetje za proizvodnjo, 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,
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gradbenim materialom in sanitarno opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet, 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103957
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5305675
Firma: ORTO STUDIO Mojca KobalPetrišič 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, vložek 3.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Petrišič Aleš, Ljubljana, Rusjanov trg 10, vstop 27. 3. 1995,
vložek 3.500 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kobal Mojca, razrešena 27. 3. 1995;
direktorica Kobal-Petrišič Mojca, imenovana 27. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev; 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.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA AGRONOMIJO, sedež: Jamnikarjeva 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/01522/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5090237
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Lobnik Franc, prof. dr., razrešen
30. 9. 1994 kot predstojnik fakultete; zastopnik 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 Biotehniško fakulteto; zastopnik Batič Franc,
prof. dr., Ljubljana, Mlinska pot 10, imenovan 1. 10. 1994, kot namestnik predstojnika Oddelka za agronomijo, zastopa z enakimi pooblastili kot predstojnik.

Rg-103960
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14942 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, sedež: Rožna dolina, 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: zastopnica 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 predstojnik Oddelka za lesarstvo zastopa neomejeno v vseh zadevah, ki jih oddelek ni
prenesel na Biotehniško fakulteto; zastopnik Devjak Srečko, doc. dr., Velike Lašče,
Velike Lašče 77a, imenovan 1. 10. 1994,
kot namestnik predstojnika zastopa neomejeno v vseh zadevah, ki jih oddelek ni prenesel na Biotehniško fakulteto.
Rg-103961
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14941 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,

Rg-103962
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14940 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
sedež: Jamnikarjeva 101, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5090237
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik 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 Šalehar Andrej, prof. dr., Ljubljana, Kurirska
11, razrešen 1. 10. 1994 kot dekan in imenovan za prodekana, ki zastopa fakulteto
neomejeno v vseh zadevah; zastopnik Lobnik Franc, prof. dr., Ljubljana, Ziherlova 4,
imenovan 1. 10. 1994, ki kot prodekan zastopa fakulteto neomejeno v vseh zadevah.
Rg-103963
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07257 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ISKANJA, podjetje za založništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež. Krakovski nasip 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5435579
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Bojana, Ljubljana, 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., posredniška in lastniška prodaja vozil, Ljubljana, Berdajsova 9, sedež: Berdajsova 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5781370
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Okanovič Zlatko, Ljubljana, 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 živali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja 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 mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Prizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig, 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo, 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in ob-

likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo, 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih 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 strojev 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 aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-

strumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 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 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 inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
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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 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 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 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
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih 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 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 tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; 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 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe, 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 8531 Institucionalno socialno varstvo, 9000 Storitve javne higiene;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij, 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti

za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 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 sklepom 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, ustanoviteljev, 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, Endliharjeva 2, vstop 2. 3. 1994, vložek 1,515.152
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Rg-103974
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05573 z dne 19. 11. 1996 pri subjektu vpisa GRAFIK INTERNATIONAL,
d.o.o., podjetje za trgovino, svetovanje,
proizvodnjo, zastopanje in inženiring,
Ljubljana, Litijska cesta 51, sedež: Litijska cesta 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/05709/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, ustanoviteljev 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-Valentin, izstopil 24. 9. 1996; Zapušek Vida,
Ljubljana, Klemenova ulica 33, vstop 24.
9. 1996, vložek 51.917 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 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 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 popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač 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 tovorni promet; 6311 Prekla-

danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; 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, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druga računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 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; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103977
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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., Ljubljana
Skrajšana firma: BLANK, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 115
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljici: Škodlar Terezija, Ljubljana, Tržaška 115, vstop 25. 10. 1996, vložek 755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Benet Kati, Ljubljana, Tbilisijska 2,
vstop 25. 10. 1996, vložek 755.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina

Rg-103979
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 poslovanja in upravljanje z nepremičninami, 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 odgovarja; Debeljak Bogdan, Ljubljana, Cesta
XVI/26c, Novo Polje, vstop 4. 10. 1996,
vložek 337.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čoš Martina, Škofja Loka, Groharjevo 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 Vera, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 55, vstop
4. 10. 1006, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ivančič Branko, imenovan 4. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

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: direktor 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 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; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 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 prireditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

skih družbah, spremembo deležev, osnovnega kapitala ,dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5606756
Osnovni kapital: 1,501.100 SIT
Ustanovitelji: Tacol Janislav Peter, vložek 1,487.100 SIT; Tacol Antonija, vložek
14.000 SIT, oba Ljubljana, Trnovska 4,
vstopila 7. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Tacol Antonija, imenovana 5. 5.
1994, kot namestnica poslovodje zastopa
družbo neomejeno; zastopnica Kokalj Frida, Pekre-Limbuš, Bezjakova 47, imenovana 5. 5. 1994, zastopa kot namestnica na
podlagi vsakokratnega pismenega pooblastila za zastopanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 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; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-103980
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 prokurista 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: prokurist Brajer Miha, razrešen 29. 10. 1996; prokurist Kabir - Khan Majid, Ljubljana, Hudovernikova ulica 13, imenovan 29. 10. 1996.
Rg-103981
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05513 z dne 12. 11. 1996

Rg-103983
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05338 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu 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: zastopnik Batista Milan, doc. dr., Kranj, Cesta 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 subjektu vpisa DEBORA, založništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jeranova 1a, sedež: Jeranova 1a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17833/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-

Rg-103987
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo firme, naslova, ustanoviteljev, osnovnega 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 INTERNATIONAL, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 26
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Faude Consulting
GmbH, Finanzservice & Unternehmensberatung, Balingen, Biberacher Strasse 39,
vstop 6. 8. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Faude Rudolf, Balingen, Biberacher Strasse 39, imenovan 6. 8. 1996, zastopa 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 kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
Dejavnost, izbrisana dne 22. 11. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in 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 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; 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, 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,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 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, 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 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, 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi troji,
priključki, kmetijskim orodjem; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki, 5227 Trgovina na drobno 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 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 kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač 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 tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve 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 finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.
Rg-103990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev 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, izstopila 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, odgovornost: ne odgovarja; Grden Mojca, Ljubljana, Trnovska ulica 10, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Botonjić Sakib, razrešen 17. 9.
1996; direktorica Botonjić Nisveta, razrešena 17. 9. 1996; direktor Žagar Boris, imenovan 17. 9. 1996 zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Grden Mojca, imenovana 17. 9. 1996, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
2215 Drugo založništvo; 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
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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 gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
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 pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov 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 povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 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 plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Snemanje filmov in videofilmov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg.-103991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 temile 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, Ljubljana, Ulica Angelce Ocepkove 13, vstop
4. 9. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Pavlovič Marija-Svasta,
Ljubljana, Ulica Angelce Ocepkove 13,
vstop 4. 9. 1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavlovič Milutin, imenovan 4. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110

Rg-103992
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Medvode, Zgornje Pirniče 91g, vstop 6. 9. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šabič Osman, Ljubljana, Šmartinska
cesta 14, vstop 6. 9. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ljubijankić Kasim, imenovan 6. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direktor Šabić Osman, imenovan 6. 9. 1996, zastopa 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 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, 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
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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 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 drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 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 potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih 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 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

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 vpisalo 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: direktor Zlatnar Anton, Kamnik, Godič 76a,
razrešen 22. 7. 1996 in imenovan za zastopnika, ki kot uprava zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hren Boža, izstopila 22. 7. 1996; Sajič Žarko, vstopil 22.
7. 1996; Golob Tomaž in Spruk Stane, izstopila 22. 7. 1996 ter Golob Tomaž in
Spruk Stane vstopila 22. 7. 1996.

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah 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

Rg-103995
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04503 z dne 13. 11. 1996 pri subjektu vpisa ČESALNICE LJUBLJANA
d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska c. 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 29. 8. 1996, in predložitev
zapisnika skupščine z dne 29. 8. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5072492.
Rg-103997
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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; Kašan Zdravka in Neffat Milan, vstopila 21. 8.
1996; Ožbolt Anton, Perdan Zdenka, Risman Željko in Zupančič Sergej, izstopili
21. 8. 1996 ter Ožbolt Anton, Perdan Zdenka, Risman Željko in Zupančič Sergej,
vstopili 21. 8. 1996.
Rg-103998
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04219 z dne 14. 11. 1996 pri

Rg-104014
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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 proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strežnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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

Stran 5408

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 69 – 13. XI. 1997

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov, 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov: 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni 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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ljubljanskih brigad 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/13433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev 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: prokurist Valant Marko, Ljubljana, Rožanska
ulica 5, imenovan 8. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine
in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 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 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
svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-

nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev
in
izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna sredstva železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ESCS; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra, 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnejrev; 2822 Proizvodnja 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 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-

Rg-104030
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04450 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BRODOCK, podjetje za
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na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov, 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2871
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov, 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja 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 objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasadrska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in 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 popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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 tobačnimi
izdelki, 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo,
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje,
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve 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 finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Opravljanje 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.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba
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z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina 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.

be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6420 Telekomunikacije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje 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.

Rg-104031
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04452 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SAMSON TRADECO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: 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 PALATIN, družba za jezikovno izobraževanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: JEZIKOVNI CENTER PALATIN, d.o.o.
Rg-104032
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04510 z dne 10. 10. 1996
pri subjektu vpisa CD-COM, založniško
trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrhovci, C. X/13a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5607132
Ustanovitelj. Prijatelj Tina, izstopila
28. 8. 1996; Prijatelj Anton, Ljubljana, Vrhovci, C. X/13a,vstop 28. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 sklepom Srg št. 96/03756 z dne 19. 11. 1996
pod št. vložka 1/28612/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice 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: zastopnik Olup Staš, Ljubljana, Stari trg 2,
imenovan 17. 6. 1996 kot predstavnik podružnice 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 določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

Rg-104096
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07099 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MARVIN & OTTO, storitve, d.o.o., Švabičeva 5, Ljubljana, sedež: Švabičeva 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/28532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev 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 subjektuvpisa INATEL, podjetje za proizvodnjo,
sestavljanje, montažo, razvoj, servis, prodajo in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Ribniška 31, sedež: Ribniška 31, Ljubljana, pod vložno št. 1/12829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, 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, Ribniška 31, vstop 11. 12. 1996, vložek 31.720
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanja zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke pora-

Rg-104101
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 odgovornostjo
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: direktorica 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 medicinske in kirurška opreme in ortopedskih pripomočkov; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina 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 nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami, 7440 Ekonomsko propagiranje; 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 sklepom Srg št. 96/05574 z dne 10. 12. 1996 pri

Št. 69 – 13. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5411

subjektu vpisa MZ, Svetovanje in inženiring, proizvodnja in prodaja programske opreme, d.o.o., Ljubljana, Valvazorjeva 12, sedež: Valvazorjeva 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in družbene pogodbe z dne 29. 10. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5366569
Firma: ZZI, svetovanje in inženiring,
proizvodnja in prodaja programske opreme d.o.o.
Skrajšana firma: ZZI d.o.o.

vanje 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 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 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104110
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05540 z dne 3. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28679/00 vpisalo v sodni register 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, odgovornost: ne odgovarja; Nečemar Darja, Ljubljana, Pod hrasti 61, vstop 18. 10. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist 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 Proizvodnja 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 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina 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 trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslo-

Rg-104111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika, družbene pogodbe z dne 24. 10. 1996 in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5320976
Firma: VOMPGRAF, marketing, trgovina, 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: direktor 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 časopisov; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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 gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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Rg-104121
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5227992
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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. direktorja zastopa družbo brez omejitev.

ki zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja družbe.
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
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 dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestruktuiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00255/00562 - 1996/MP z dne 1.
8. 1996.

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, odgovornost: ne odgovarja; Pavič Vanda,
Ljubljana, Rožanska 2, vstop 21. 4. 1992,
vložek 265.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 odgovarja; Prebil Ivana, Horjul, Horjul 173,
vstop 21. 4. 1992, vložek 302.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šenk Janez, Ljubljana, Na Korošici 20a, vstop 21. 4. 1992,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrhovec Franci, Ljubljana, Bilečanska 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 odgovarja; 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, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop
10. 6. 1996, vložek 944.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski 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 odgovarja; Urbanistični zavod- Projektivni
atelje, p.o., Ljubljana, izstop 10. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Brecelj Helena, razrešena 10. 6.
1996 in ponovno imenovana za zastopnico,
ki kot začasna poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestruktuiranje
in privatizacijo opr. št. LP 00743/02002 1996/ASA z dne 15. 7. 1996.

Rg-104126
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5083087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lipičnik Franc, razrešen 31. 8.
1996, kot v.d. ravnatelja; zastopnik Krt Janez, Stahovica, Zgornje Stranje 24, imenovan 1. 9. 1996, kot ravnatelj šola zastopa
šolo brez omejitev.
Rg-104130
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vložno št.1/02040/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družba in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5284155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: RDO CPZT, Center za prenos 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, Radovljica, 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 zavarovanja, Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vstop 15. 4. 1995, vložek 78.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
13. 4. 1995, vložek 159.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bukovec Peter, prof. dr., razrešen
15. 4. 1995; zastopnik Grm Bojan, mag.,
Radovljica, Triglavska 38, razrešen 15. 4.
1995 in ponovno imenovan za zastopnika,

Rg-104136
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03709 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PROJEKTIVNI ATELJE Nizke gradnje d.o.o., podjetje za projektiranje nizkih gradenj, šport in turizem, Kersnikova 9, Ljubljana, sedež:
Kersnikova 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/19113/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, tipa in datuma zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5622646
Osnovni kapital: 9,506.000 SIT
Ustanovitelji: Brecelj Helena, Ljubljana, 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, odgovornost: ne odgovarja; Jeglič Erik, Škof-

Rg-104141
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04407 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KHM, podjetje za trgovino in mesno proizvodnjo d.o.o, Ljubljana, sedež: Grajzerjeva 31, Ljubljana, pod
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vložno št. 1/16711/00 vpisalo v sodni register 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, trgovina, 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: zastopnik Korelc Henrik, razrešen 20. 5.
1995; direktor Rogelj Ignac, imenovan 20.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 premo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana 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 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 kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-

vina na debelo s trdimi,tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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 dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti, 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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 analiziranje; 7440 Ekonomsko 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 sklepom 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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996: 221
Založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; 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 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.
Rg-104325
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03101 z dne 11. 10.1996 pri subjektu 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 subjektu vpisa NARODNA GALERIJA p.o.,
Ljubljana, Prežihova 1, sedež: Prežihova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00615/00 vpisalo 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 sklepom 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, sedež: Metelkov dvor 11, Grosuplje, pod
vložno št. 1/13878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, deleža, ustanovitelja 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, Rakefova 17, Trzin, vstop 4. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 impregniranje lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 410 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov 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 tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo 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, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi 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 izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško

Rg-104377
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07056 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ŽUŽA, trgovina, vzdrževanje, d.o.o., Ljubljana, Maroltova 6, sedež: Maroltova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in spremembo dejavnosti s temile podatki.
Matična št.: 5427525
Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
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opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in 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 popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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 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; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7511 Dejavnost uprave; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 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.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje.

reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-104384
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00012 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28831/00 vpisalo v sodni register 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., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žagar Andreja, Ljubljana, V Varde 11, vstop 16. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kelher Anton, Ljubljana, Rusjanov
trg 3, imenovan 16. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;

Rg-104399
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5866251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bračič Darko, razrešen 13. 12. 1996;
direktor Tevž Slava, Grosuplje, Perovo 17,
imenovana 13. 12. 1996, zastopa podružnico brez omejitev.
Rg-104410
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04793 z dne 30. 1. 1997 pri subjektu vpisa SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE LOGATEC, Tržaška c. 15, Logatec, pod vložno št. 4/00011/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5269865
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Smole Janez, Logatec, Hrib 1, imenovan 24. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik; zastopnik Petrovčič Ivan, razrešen 24. 7. 1996 kot predsednik upravnega odbora.
Rg-104412
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05917 z dne 27. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28849/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5986036
Firma: EXPONAT - STEFANOSKI IN
DRUŽBENIK, d.n.o., kiparstvo, slikarstvo, restavratorstvo in konservatorstvo, Ljubljana, Pot na Fužine 53
Skrajšana firma: EXPONAT - STEFANOSKI IN DRUŽBENIK, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 53
Ustanovitelja: Stefanoski Save in Stefanoski Veljjan, oba Ljubljana, Pot na Fužine
53, vstopila 25. 9. 1996; odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov, 7481 Fotografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-

Rg-104428
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00025 z dne 25. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28954/00 vpisalo v sodni register 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Purkat Tomaž, imenovan 9. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo.
Rg-104441
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00481 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa M.Y. inženiring, podjetje
za trženje, informatiko in zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Petkova 30, sedež: Petkova 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5320488
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
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vina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

svojim premoženjem; Palek Primož, Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 127,
vstop 24. 1. 1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
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, 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih 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 tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske

storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-104469
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03690 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA GABROVKA-DOLE, p.o., sedež: 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 Gabrovka-Dole, p.o., izstop 23. 9. 1996; Kmetijsko gozdarska zadruga Dole, z.o.o., Dole
10, vstop 23. 9. 1996, vložek 555 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Rg-104473
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 podatki:
Matična št.: 5952271
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 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 gradnjah.
Rg-104486
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05268 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOKALJ & Co., storitveno, 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 sklepom Srg št. 97/00697 z dne 17. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28929/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1124447
Firma: HOPA HOJS & DRUŽABNIK,
k.d.
Skrajšana firma: HOPA HOJS & DRUŽABNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Vodovodna cesta 28a
Ustanovitelja: Hojs Rok, Ljubljana, Vodovodna cesta 28a, vstop 24. 1. 1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s

Rg-104493
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00158 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28910/00 vpisalo v sodni register 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, Ljubljana, 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: družbenik Manxuka Tahir, imenovan 9. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Mandjuka Šefket, imenovan 9. 1. 1997, zastopa 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 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi 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 izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno 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 sklepom Srg št. 96/02428 z dne 5. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5948983
Firma: AVTOTEHNA VIS IN KOSEC, trgovska družba za prodajo in servisiranje 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, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 228, vstop 17. 4. 1996,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; KAELEKTRON, podjetje za avtoelektroniko in elektroniko, d.o.o., Domžale,
Kamniška 19, vstop 17. 4. 1996, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 poslovnih prostorov; odobrava stroške v okviru 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 kadrovskih zadevah, pri čemer lahko zaposluje nove kadre samo v okviru sprejetega letnega 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 sopodpisati predsednik skupščine; zastopnica
Kosec Alenka, Domžale, Kamniška 19,
imenovana 25. 4. 1996, zastopa družbo kot
prokuristka in ima vsa pooblastila, vključno z naslednjimi: sopodpisuje vse dokumente, za katere je v zakonu ali z družbeno
pogodbo določeno, da mora direktor družbe predhodno pridobiti soglasje skupščine,
še posebej pa to velja za vse kreditne, garancijske, hipotekarne in investicijske pogodbe; 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-

mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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 kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov, 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij, 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
01132 Sadjarstvo; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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 tobačnimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100572
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04492 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VRBAJN, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Dobrova, sedež: Podsmreka 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/09932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
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.
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Rg-100750
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00425 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpisa PAJN, zavod za sonaravno bivanje, Videm 2a, Cerknica, sedež: Videm
2a, Cerknica, pod vložno št. 1/26651/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov in uskladitev 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: direktor Škerbec Samo, razrešen 24. 1. 1996;
zastopnica Mahne Liljana, razrešena 24. 1.
1996; zastopnik Jenče Ljoba, Cerknica, Videm 2a, razrešen 24. 1. 1996 kot namestnik
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 221 Založništvo; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 8042
Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih, 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti. d.n.

Rg-101568
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, montaža 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. Mirana Jarca 6, vstop 30. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja 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 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Pro-

Rg-101649
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 temile podatki:
Matična št.: 5996511
Firma: SMERAJC IN DRUŽBENIK,
proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: SMERAJC IN DRUŽBENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Ustanoviteljici: Smerajc Jadranka, Ljubljana Šmartno, Zgornje Gameljne 35a, vstop
4. 12. 1996, vložek 9.500 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Vindišman Marija, Ljubljana Šmartno, Zgornje Gameljne 26, vstop 4. 12. 1996, vložek 500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

Rg-102245
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03360 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu vpisa PRIMOŽ trade, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/26974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 sklepom Srg št. 96/05834 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa OVCA, podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 27, sedež: Zaloška 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22326/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 11. 11. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5759048
Firma: VIDERAN, podjetje za storitve, 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 pohištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
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zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi 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 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-

mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 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 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi 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 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 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 52610
Trgovina na drobno po pošti, 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-102343
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05932 z dne 6. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LAMKO, podjetje za promet 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 oblačil; 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 motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih 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 rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;

Rg-102504
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05712 z dne 5. 12 .1996 pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA GEOLOGIJO,
GEOTEHNIKO IN GEOFIZIKO, sedež:
Dimičeva 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/05672/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5051410
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 subjektu 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 uskladitev 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, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 511 Posredništvo; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

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 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-

vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 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 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 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 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 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 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-

Rg-102744
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 PavličMarušič Marija, oba Ljubljana, Legatova
ulica 19, vstopila 29. 11. 1996, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
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nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost,
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov, 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5296200
Firma: KEM-KAST, družba za proizvodnjo, 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 odgovarjata.

ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi 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 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami 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 splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103251
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04741 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOČNA, trgovsko podjetje d.d., sedež: Ekslerjeva 8, Kamnik, pod
vložno št. 1/01360/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo datuma za zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5024684
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kopušar Jože, Domžale, Tolstojeva
14, razrešen 1. 7. 1996 in ponovno imenovan za zastopnika, ki kot uprava zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kvas Rajko, izstopil 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 sklepom 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 kapitala in deležev s temile podatki:

Rg-103469
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01068 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FECTING, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: 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 Sobota, Liškova ulica 61, Černelavci, vstop 16.
3. 1994, vložek 4,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-103528
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19014 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu vpisa OMEGA COMMERCE, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Videm 45a, Videm-Dobrepolje, pod vložno št. 1/02077/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo priimka družbenice (Baša Nives) s temile podatki:
Matična št.: 5279623
Firma: OMEGA COMMERCE, trgovsko podjetje, d.o.o., Videm-Dobrepolje
Osnovni kapital: 26,551.000 SIT
Ustanovitelji: Strnad Dušan, Strnad Baša Nives in Strnad Marija, vsi Videm-Dobrepolje, Videm 47a, vstopili 15. 5. 1989,
vložili po 8,850.333,30 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-103533
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo firme, sedeža, dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne 23. 9. 1996
s temile podatki:
Matična št.: 5926432
Firma: HOLIN, d.o.o., Zastopanje tujih firm, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vojkova 58
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 apa-

Rg-103545
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5400201
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zore Albert, razrešen 31. 8. 1996;
direktor Rejec Lucijan, Tolmin, Gregorčičeva 20, imenovan 22. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-103799
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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., Podružnica 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 podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kumelj Stane, Kamnik, Ljubljanska 10, imenovan 2. 7. 1996, kot direktor ne more brez
soglasja skupščine: prevzemati garancije,
poroštva ali kakršnegakoli drugega jamstva
za družbo, ne glede na višino; sklepati pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin družbe; sklepati drugih pogodb, če pogodbeni znesek presega 10.000 DEM ali če
gre za trajnejši pogodbeni odnos; prokuristka 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 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104068
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 152,
hala 8a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marn Bronka, Ljubljana, Beblerjev trg 10, vstop 11. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina 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 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

žili 137,259.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 29. 5. 1996, vložili 274,190.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Pavel, 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 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov, 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih 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, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov, 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n..
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00733/00793 - 1996/KJ z dne 8.
7. 1996.

Rg-103805
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03421 z dne 2. 10. 1996
pri subjektu vpisa CANKARJEVA ZALOŽBA, d.d., Založniško in trgovsko podjetje, Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, sedež: Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01673/00 vpisalo v sodni register 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 povečanju osnovnega kapitala. Podlaga za povečanje osnovnega kapitala je zamenjava
izdanih zamenljivih obveznic Kapitalskemu skladu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d., Ljubljana, kot upravičencu, v višini 710.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan zamenjave, za navadne delnice
v roku 5 let od izdaje obveznic. Na dan
sklepanja znaša protivrednost pogojno povečanega osnovnega kapitala 63,900.000
SIT.

Rg-104073
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03607 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa STEKLARNA HRASTNIK, p.o., sedež: Cesta 1. maja 14, Hrastnik, pod vložno št. 1/01837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, dejavnosti, datuma za zastopnika, ustanovitelje,
deleže, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5254132
Firma: STEKLARNA HRASTNIK,
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d.
Skrajšana
firma:
STEKLARNA
HRASTNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1,409.550.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 29. 5. 1996, vložek 723,911.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
29. 5. 1996, vložek 137,095.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 29. 5. 1996, vložek 137,095.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 29. 5. 1996, vlo-

Rg-104099
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 računalniške 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: predsednik 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 sklepom Srg št. 94/13175 z dne 24. 12. 1996 pri
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subjektu vpisa ISKRA OPTIČNE KOMUNIKACIJE LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Stegne 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/11223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnika 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 Silvester, Ljubljana, Levarjeva 90; Vidmar Avguštin, Ljubljana, Pot heroja Trtnika 6; Zalar Igor, Ljubljana, Hošiminhova 9; Založnik Jože, Medvode, Žlebe 3; Jeraj Julij, Vodice, 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, Kavčičeva 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 Dušan, Ljubljana, Hrvatski trg 2, izstopil 21.
10. 1993; Bokal Mira, Ljubljana, Vodnikova
6a, izstopila 20. 10. 1993; Brvar Jože, Ljubljana, Brilejeva 2, izstopil 16. 2. 1994; Čufer Bogomir, Ljubljana, Pohorskega bataljona 247; Divjak Džordže, Ljubljana, Bratov
Učakar 68; Hoja Andreja, Ljubljana, Rašiška 1; Žagar Miryema, Ljubljana, Dunajska 101; Žagar Janez, Ljubljana, Peruzzijeva 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ramor Andrej, razrešen 2. 5. 1994;
direktor Zupan Bogdan, Kranj, Rudija Papeža 34, imenovan 30. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

vložno št. 1/06185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5351642
Firma: ORING, podjetje za računalništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 100
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 100

li, 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 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
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 restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104327
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 trgovine, sedež: Celovška 73, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11987/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5477042
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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, imenovan 27. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-104454
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05931 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ORING, podjetje za računalništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Milčinskega 64, Ljubljana, pod

Rg-104509
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06768 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DEFILE, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Medvode, sedež: Čelesnikova 22, Medvode, pod vložno št. 1/13596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5539692
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil, 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2212 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih 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 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-

Rg-104514
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04129 z dne 4. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DEA CENTER, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 21a,
sedež: Hajdrihova 21a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27575/00 vpisalo v sodni 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ziherl Slavko, razrešen 30. 7. 1996; zastopnik Artič Janez, Ljubljana, Hajdrihova
21a, razrešen 30. 7. 1997 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104547
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06567 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme,
družbenikov, zastopnika, družbene pogodbe z dne 9. 12. 1996 in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5805104
Firma: AMG 2000, d.o.o., izobraževanje 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: direktorica 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 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, 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; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve 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 finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske 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 poslovne dejavnosti; 7041 Dejavnost vozniških 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 sedežem Boštanj, Dol. Boštanj 115.

Rg-104544
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05992 z dne 3. 2. 1997, pod
št. vložka 1/28871/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5986133
Firma: FINAIN, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FINAIN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: držba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrhovci, Cesta
XXXII/3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Herbst Zvonimira, Ljubljana, Matjanova pot 11, vstop 22. 10. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Grašek Aleš, Ljubljana, Koprska ulica 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: direktor 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 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
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 7413 Raziskovanje 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, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104553
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05907 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpisa BIOTEC, Biotehnical Erosion
Control, d.o.o., Ljubljana, Tratnikova 56,
sedež: Tratnikova 56, Ljubljana, pod vložno št. 1/18139/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme, ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe 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, Aeulestrasse 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: zastopnica Šubic Ana, razrešena 12. 11. 1996;
zastopnik Cepič Žiga, Ljubljana, Potokarjeva ulica 51, imenovan 12. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ileršič 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 sklepom 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 sklepom Srg št. 97/00121 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VINJETA JELEN, založništvo in storitve, k.d., Ljubljana, Tbilisijska 20, sedež: Tbilisijska 20, Ljubljana, pod vložno št. 1/05266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz k.d. v d.o.o., spremembo deleža, spremembo 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, Senčna pot 19, izstopil iz k.d. in vstopil v d.o.o.
dne 16. 12. 1996, vložek 751.000 SIT, odgovornost: 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 periodike; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava 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 gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5114 Posredništvo 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje 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 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

no goro, pod vložno št. 1/20467/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala ter spremembo deležev 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, odgovornost: ne odgovarja.

opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5551 Storitve 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-104573
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14220 z dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpisa FIP, d.o.o., trgovsko podjetje, sedež: Gustinčičeva 15, Šmartno pod Šmar-

Rg-104576
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05525 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpisa CEMENTARNA TRBOVLJE,
d.d., sedež: Kolodvorska cesta 5, Trbovlje, pod vložno št. 1/00989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
zastopnika, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, spremembo članov nadzornega
sveta in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5034582
Firma: CEMENTARNA TRBOVLJE,
d.d., Trbovlje, Kolodvorska c. 5
Skrajšana firma: CEMENTARNA TRBOVLJE, d.d.
Sedež: Trbovlje, Kolodvorska c. 5
Osnovni kapital: 1,766.000.000 SIT
Ustanovitelji: Cementarna Trbovlje,
d.d., izstop 9. 5. 1996; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 9. 5. 1996, vložek 176,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 9. 5. 1996, vložek 176,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 9. 5.
1996, vložek 578,010.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, udeleženci interne razdelitve, vstopili 9. 5. 1996, vložil
352,390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; 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, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Malovrh Janez, Trbovlje, Sallaumines
5b, razrešen 9. 5. 1996 in ponovno imenovan za predsednika začasne uprave; član
uprave Potrpin Rudolf, Trbovlje, Sallaumines 5a, imenovan 9. 5. 1996.
Člani nadzornega sveta: Blaznek Franc,
Radak Milivoj, Sluga Ignac, Škalički Dušan, 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 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo,
2664 Proizvodnja malte; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

Rg-104579
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, sedež: Kresnice 14, Kresnice, pod vložno št.
1/10757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5460069
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
2652 Proizvodnja apna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-104631
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06944 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa Lončarsko podjetje Komenda, p.o., sedež: Mlaka 4, Komenda,
pod vložno št. 1/00630/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev. osnovnega kapitala, datuma zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5066395
Firma: LPK, Lončarsko podjetje Komenda, d.o.o.
Skrajšana firma: LPK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 17,590.000 SIT
Ustanovitelji: Lončarsko podjetje Komenda, Mlaka 4, Komenda, izstop 14. 11.
1996; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 14. 11. 1996, vložek 1,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 11. 1996,
vložek 1,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 14. 11. 1996, vložek 3,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štern Franc, Komenda, Mlaka 7a,
vstop 14. 11. 1996, vložek 410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Završnik Milenca, 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 odgovarja; Souček Rok, Škofja Loka, Stara Loka 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, odgovornost: ne odgovarja; Štrukelj Sandra,
Mengeš, Slovenska cesta 24a, vstop 14. 11.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 00959/00962 1996/NGT z dne 20. 12. 1996.

1,507.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mozetič Miran, razrešen 12. 7. 1996;
direktorica Mozetič Anica, imenovana 12.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104644
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo naslova, ustanovitelja 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

Rg-104650
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06351 z dne 3. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LAMONT, proizvodnja in
komercialno zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12906/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5509467
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrinšek Franc, Ljubljana, 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 Proizvodnja drugih živil, 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; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2651 Proizvodnja cementa; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih 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 motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
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prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 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 pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6311 Prekladanje, 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, 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 prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo, 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi

Rg-104659
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00351 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28888/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1123980
Firma: EURO BROKERS, družba za
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 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: zastopnica Zagmajster Viktorija, imenovana
23. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalj; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5150 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; 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 Točenje pijač in napitkov, 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo 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 izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

na, Ogrinčeva 15, vstop 24. 12. 1996, vložek 1,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Vita, Celje, Kocenova 2,
vstop 24. 12. 1996, vložek 480.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Mavrič Vita, imenovana 24. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Stražišar Andrej, imenovan 24. 12.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Roška cesta 64, Kočevje, pod vložno št.
1/27585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, družbene pogodbe z dne 16.
12. 1996 ter izvolitev članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5938104
Ustanovitelja: Mercator-Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kočevje, Kolodvorska ulica 23, vstop 16. 2. 1996, vložek
480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gozdno gospodarstvo Kočevje, p.o., Kočevje, Rožna ulica 39, vstop 16. 2. 1996,
vložek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; INKOP, Industrija kovinske opreme,
p.o., Kočevje, izstop 16. 12. 1996
Člani nadzornega sveta: Žlindra Janez,
Južnič Branko in Gašparac Antun, vsi vstopili 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 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771
Proizvodnja nogavic; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega 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 ortopedskimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-104662
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00364 z dne 11. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28905/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1124021
Firma: TEATER, Družba za umetniško ustvarjanje, d.o.o., Ogrinčeva 15,
Ljubljana
Skrajšana firma: TEATER, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ogrinčeva 15
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Stražišar Andrej, Ljublja-

Rg-104665
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00369 z dne 13. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28914/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1124102
Firma: GRDADOLNIK IN DRUŽBENIK, 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, Ljubljana, Tržaška 337, vstop 17. 1. 1997, vložek 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: direktor 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 motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-104971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06796 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa RECINKO, d.o.o., podjetje za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov, Roška cesta 64, Kočevje, sedež:

Rg-104977
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 podatki:
Matična št.:5033721
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sevšek Roman, razrešen 31. 12. 1996;
skupni prokurist Jagodič Marko, LjubljanaPolje, Berčičeva ul. 1a, razrešen 31. 12.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo vedno samo skupaj s še enim poslovodjem ali prokuristom; skupni prokurist
Brezavšček Vladimir, Ljubljana, Pod vrbami 43, razrešen 31. 12. 1996 ter dne 1. 1.
1997 imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo vedno samo skupaj s še enim poslovodjem ali prokuristom.
Rg-105051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 pogodbe z dne 27. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5320739
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50

janje izdelkov široke porabe, 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

delki, barvami in gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105106
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06199 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LEXUS, mednarodno podjetje, 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in pooblastil 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: direktor 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 časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo,
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320
Razmnoževanje
videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 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 trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah, 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-

Rg-105111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04111 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpisa B & M ELIT, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Slivna 13, Vače, pod vložno št. 1/10482/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5454581
Firma: B & M ELIT, gradbeni inženiring, 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 Gorazd, Ljubljana Polje, Gabrje pri Jančah 24,
vstop 1. 8. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 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 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno premo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-

Rg-105113
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04318 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpisa KOTA 92, Gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/08085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5406919
Ustanovitelj: Kolenc Tatjana, izstop
19. 7. 1996; Kolenc Dejan, Ljubljana, Kersnikova ulica 10, vstop 19. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij.
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
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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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje, 85322 Dejavnost invalidskih organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti.

van 17. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 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 Točenje 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 promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in

Rg-105122
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06367 z dne 25. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28956/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5996546
Firma: OSA-T, Družba za gradbeništvo, 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: direktor Erbežnik Aleš, Ljubljana, Litostrojska
26, imenovan 6. 12. 1996, mora pridobiti
predhodno soglasje skupščine družbe za veljavno sklenitev naslednjih poslov: vse posle v zvezi z nakupom ali prodajo nepremičnin, najemanjem ali dajanjem posojil, dajanjem garancij, hipotekarnih ali kakršnih koli
jamstev za obveznosti družbe in drugih
oseb; sklepanje leasing pogodb ali pogodb o
dolgoročnih prodajah in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo na pravice industrijske
lastnine, ustanavljanje podružnic in družb
hčera, nakupe poslovnega deleža - delnic
drugih podjetij, uvajanje novih proizvodov
in dejavnosti ali opustitev dosedanjih; imenovanje 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 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-

Rg-105125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07028 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu
vpisa
IMP
TOVARNA
ARMATUR, izdelava in servis industrijskih armatur, d.d., sedež: Ljubljanska c.
43, Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/13027/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika, datuma zastopanja, spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 4.
11. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5504821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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, Kelvišar Marta in Vulič Zorah, namestnik, vsi
vstopili 4. 11. 1996.
Rg-105127
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07181 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POLCOM, podjetje za finančno in ekonomsko svetovanje, d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska 47, sedež: Ljubljanska 47, Domžale, pod vložno št.
1/19393/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645298
Ustanovitelj: Poljanšek Maja, izstop 17.
12. 1996; Poljanšek Leopold, Ljubljana,
Mašera Spasičeva 5, vstop 2. 7. 1992, vložek 2,189.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Poljanšek Maja, razrešena 17. 12.
1996; direktor Poljanšek Leopold, imeno-

Št. 69 – 13. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5431

javnega mnenja, 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

št. vložka 1/2882/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5986273
Firma: GRMI, d.o.o., založništvo in tiskarstvo, Škofljica
Skrajšana firma: GRMI, d.o.o., Škofljica
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: direktor 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 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo, 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve.

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina

Rg-105135
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00619 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ŠPORTPLAN, gradbeno
podjetje, Domžale, d.o.o., sedež: Kopališka ul. b.š., Ljubljana, pod vložno št.
1/05032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 17220/94 zaradi sedeža firme in naslova ustanovitelja s
temile podatki:
Matična št.: 5366950
Sedež: Domžale, Kopališka ul. b.š.
Ustanovitelj: Dimnik Dušan, Kranj, Gorenjskega odreda 10, vstop 15. 2. 1990, vložek 8,442.309,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-105138
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01093 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ICEC, svetovanje, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno št. 1/27037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razrešitev direktorja, prokuristov, imenovanje uprave, izvršilnega direktorja, nadzornega sveta in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 5. 2. 1997 s temile
podatki:
Matična št.:5924120
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist 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 članom uprave ali skupaj s prokuristom; direktor 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, Miklošičeva 8, imenovan 5. 2. 1997, družbo
zastopa skupaj z enim članom uprave ali
skupaj s prokuristom; član uprave Kocbek
Janez, Pesnica, Šentilj v Slovenskih goricah 67h, imenovan 5. 2. 1997, družbo zastopa skupaj z enim članom uprave ali skupaj s prokuristom; zastopnik Slouka Jan,
Šumperk, imenovan 5. 2. 1997, kot izvršilni direktor družbo zastopa skupaj z enim
članom uprave ali skupaj s prokuristom.
Člani nadzornega sveta: Dostal Jaroslav, Sulma Roberi, Senica Miro, Brajković
Miljenko, Radonič Ina in Zajec Fedor, vsi
vstopili 5. 2. 1997.
Rg-105142
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06109 z dne 5. 2. 1997 pod

Rg-105149
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06145 z dne 13. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28917/00 vpisalo v sodni register 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 INTERNATIONAL, 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cernatič Andrej, Dornberk, Gregorčičeva ul.
48, imenovan 21. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov, 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
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na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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
specializiranih prodajalnah; 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; 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač 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 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah,
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, 7230 Obdelava podatkov,
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko

propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 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;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 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 dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

ževanje 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 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, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih 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 debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-

Rg-105163
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00184 z dne 28. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28971/00 vpisalo v sodni register 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, Ljubljana, V Murglah 147, vstop 8. 11. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muratović Nermin, Sarajevo, Stake Skenderove 4, vstop 8. 11. 1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Selimović Salko, Sarajevo, Karpuzova 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, odgovornost: ne odgovarja; Lačević Buto, Sarajevo, Kranjčevićeva 27, vstop 8. 11. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 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, vzdr-
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nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

ti; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve 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 finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo
izobraževanje;
8514
Druge
zdravstvene dejavnosti; 8520 Veterinarstvo; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena 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 gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki, 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105190
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5662419
Firma: PYRAMIDIA, Podjetje za trgovino, 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 sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 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; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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, 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina 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 drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-

Rg-105204
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06758 z dne 3. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28973/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5997127
Frma: GP SALOSKI, podjetje za storitve 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: direktor 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 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inšta-

Rg-105214
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00377 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28994/00 vpisalo v sodni register 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novak Dejan, imenovan 13. 12.
1996, zastopa in predstavlja družbo neomejeno 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 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, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
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Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah; 5150 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; 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262

Rg-105221
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00594 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29035/00 vpisalo v sodni register 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., Ljubljana
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, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direkr Babnik Aleš, imenovan 27. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
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Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 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 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 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 kopenskem prometu; 6330 Storitve 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 finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje 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 načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 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 sklepom Srg št. 97/00604 z dne 12. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29010/00 vpisalo v sodni register 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 začimb, dišav in drugih dodatkov; 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;
1597 Proizvodnja slada; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih 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.

Član nadzornega sveta: Hrkač Vinko,
namestnik predsednika, izstopil 31. 12.
1996; Škrinjar-Rogič Ana-Marie, članica,
vstopila 31. 12. 1996.

Rg-105251
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/0530 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MULTIHOLD, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali trg 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/23471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo direktorja in člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5775434
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jedličko Mladen, Zagreb, Kučerina
ulica 70, imenovan 31. 12. 1996, ki kot
izvršilni direktor zastopa družbo brez omejitev, razen pri pridobivanju ali odsvojevanju nepremičnin, pridobivanju ali odsvojevanju drugih osnovnih sredstev, katerih posamezna vrednost presega 20.000 DEM
oziroma protivrednost tega zneska in najemanju posojil (kreditov) ali prevzemanju
drugih podobnih obvez v vrednosti, ki presega 100.000 DEM oziroma protivrednost
tega zneska, pri katerih je potrebno soglasje nadzornega sveta; zastopnik Vrana Kamilo, razrešen 31. 12. 1996.

Rg-105252
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00318 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ISPO, svetovanje pri poslovnem odločanju, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šubičeva 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, dejavnosti, družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997 in spremembo deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5686989
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Ustanovitelji: Seliškar Marjan, Brezovica, Ljubljanska 10, vstop 20. 11. 1992, vložek 3,640.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-105253
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19748 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PROFIT, podjetje za finančne 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 gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti, sedeža, firme, ustanoviteljev, deležev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5352673
Firma: PROFIT, finančno računovodske 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, Dunajska 7, vstop 5. 3. 1990, vložek
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867.190,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe Andreja, Ljubljana, Kovinarska
11, vstop 5. 3. 1990, vložek 354.759,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Trojanšek 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: direktorica 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-105261
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5816599
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košmrl Marjan, razrešen 31. 1.
1997; direktor Vovk Frano, Dolenjske Toplice, Pod Cvingerjem 34, imenovan 1. 2.
1997, potrebuje predhodno soglasje družbenika za: dejanja, ki prekoračujejo običajno poslovanje; pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin ali pravic na
njih; ustanovitev in nakup drugih podjetij;
najemanje in dajanje posojil; sklepanje zastopniških, dealerskih, distributerskih in
importerskih pogodb.

drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Pripojitev TT SPORT, d.o.o., Ljubljana, (1/24848/00) in TOP TRADE, Blagovni center, d.o.o., Ljubljana, /1/18131/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
29.12.1995.

Rg-105256
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 investiranje, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 1
Ustanovitelj: Ramovš Klemen, Ljubljana, Slovenska c. 1, vstop 9. 9 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ramovš Klemen, imenovan 9. 9.
1996, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje 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 sklepom Srg št. 97/00465 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KLI LOGATEC, podjetje
za lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring, p.o., sedež: Tovarniška
36, Logatec, pod vložno št. 1/00187/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5038251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sajovec Alojz, razrešen 15. 1.
1997; direktorica Rus Danijela, Logatec,
Naklo 29, imenovana 15. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-105264
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05215 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TOP TRADE, d.o.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, Cesta v gorice 39, sedež: Cesta v gorice 39, Ljubljana, pod vložno št. 1/03120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev podjetja TOP TRADE BLAGOVNI CENTER
in TT SPORT in spremembo deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
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 odgovarja; 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 izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 izdelki; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na

Rg-105268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05229 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AGIP S., družba za trženje z naftnimi derivati, d.o.o., Trg Republike 3, Ljubljana, sedež: Trg Republike 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: prokuristka Pale Tea, Sežana, Ulica Mihaele
Škapinove 10, razrešena 29. 7. 1996 in
ponovno imenovana za prokuristko.
Rg-105270
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Raziskovalni inštitut za proučevanje družbenih pojavov 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: zastopnik 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 računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413
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Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne
oblike
zdravljenja;
85143
Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85324 Druge
socialne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.

gospodarskih družbah, osnovni kapital, ustanovitelje, 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 pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 15. 10.
1996, vložek 126,127.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski 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, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, vstopili 15. 10. 1996, vložil 90,.062.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; 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: direktor Fidler Stanislav, dipl. str. ing., Ig,
Golo 117, razrešen 21. 10. 1996 in ponovno 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.

zirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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 kozmetiko; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 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 specializiranih prodajalnah; 5150 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5162 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava 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 promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-

Rg-105276
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05262 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ŠOLA ZA RISANJE IN
SLIKANJE, sedež: Zarnikova 3, Ljubljana, 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 sklepom Srg št. 97/00817 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PODJETJE TRG, trgovina, 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 zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004071
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Podgoršek Franc, Ljubljana, Krvinova 4, razrešen 3. 2. 1997 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-105284
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01428 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TOP TRADE-BLAGOVNI
CENTER, import-export, d.o.o., Ljubljana, 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: direktor 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 subjektu vpisa GRADIS, Strojno prometna
operativa, Ljubljana, polna odgovornost,
sedež: Šmartinska 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, uskladitev z zakonom o

Rg-105351
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06651 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa BIO NOVA SKK, trgovsko 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 podatki:
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 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, 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi 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 Nespeciali-
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penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami, 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 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;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

namestnica poslovodje - direktorja družbe,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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 procesno krmiljenje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 19
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:
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.

Rg-105395
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 podatki:
Matična št.: 5996970
Firma: SILICON STUDIO, računalniške 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 pristan 10, vstopila 13. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Hočevar Tomaž, imenovan 13. 12.
1996, kot poslovodja - direktor družbe, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Hočevar Olga, imenovana 13. 12. 1996, kot

Rg-105396
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5035511
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Perger Janez, Trbovlje, Ostenk 30a,
razrešen 30. 10. 1996 kot v.d. direktorja in
ponovno imenovan za direktorja, ki za sklepanje poslov v vrednosti nad 80,000.000
SIT v prometu z nepremičninami in najemanjem dolgoročnih kreditov, potrebuje
soglasje nadzornega sveta.
Rg-105399
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, družbene pogodbe z dne 28. 11.
1996 in dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5445795

Rg-105400
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg 96/06454 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa MERCATOR-CONTAL, trgovina, d.o.o., sedež: Dunajska c.
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/22235/00
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.: 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 sklepom 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 sklepom Srg št. 96/06450 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SADJE ZELENJAVA, trgovina na debelo in drobno, 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 sklepom Srg št. 96/06449 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-GOLOVEC,
trgovinsko podjetje, d.d., sedež: Preglov 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.

subjektu vpisa MERCATOR - SPLOŠNO
TRGOVKO PODJETJE HRASTNIK, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Trg Franca Kozarja 1, Hrastnik, pod
vložno št. 1/02769/00 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.: 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.

50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 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 parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo 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; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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 kemičnimi sredstvi; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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 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.: 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 sklepom 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 pripojitev 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 sklepom Srg št. 96/06439 z dne 30. 1. 1997 pri

Rg-105419
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06232 z dne 14. 1. 1997 pri subjektu vpisa KGC MARKETING, Ljubljana, 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, Proizvodno trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Novak Karolina, Ljubljana, 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 svojim premoženjem; Camlek Boštjan, Škofja
Loka, Frankovo naselje 71, vstop 29. 3.
1995, vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direkorica Novak Karolina, razrešena 29. 3.
1995 in imenovana za družbenico, ki zastopa družbo brez omejitev; družbenik Camlek 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 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 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; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;

Rg-105421
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06161 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa WEMEX Transalpine, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvorska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/12299/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in družbene
pogodbe z dne 27. 11. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5488052
Firma: WEMEX Transalpine, Trgovsko podjetje, d.o.o., Komenda
Sedež: Komenda, Zadružna ulica 12
Rg-105424
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05571 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa UNICOMMERCE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 147, Ljubljana, pod vložno št. 1/15449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5555884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Radič Jožica, razrešena 31. 12.
1996; direktor Sterle Ivan, Ljubljana, Gorjančeva ulica 10, imenovan 1. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-30397
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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 Trgovina 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 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina

na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami 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 sklepom Srg št. 94/06602 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa URBAN, proizvodno, trgovsko, gostinsko, turistično in storitveno podjetje, d.o.o, Ribnica, sedež: Gallusovo nabrežje 10, 1310 Ribnica, pod vložno št. 1/06911/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
skrajšane firme, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5372283
Firma: URBAN, proizvodno, trgovsko,
gostinsko, turistično in storitveno podjetje, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: URBAN, d.o.o., Ribnica
Sedež: 1310 Ribnica, Partizanska ul. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Rudi, Ribnica,
Gornje Lepovče 38, vstop 12. 5. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lovšin Ivan, izstop 15. 4. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 papirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi 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 izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
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liziranih prodajalnah, pretežno 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 gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, 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 izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-

no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
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, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73202 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projekttiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
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 razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-34122
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, storitve, 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, Dornberk, Prvačina 142, vstop 20. 6. 1994, vložek 449.200 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Vilar Bojan, Medvode, Čarmanova ul. 19, vstop 20. 6. 1994,
vložek 124.800 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 založništvo; 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 vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo

Rg-40051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00992 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INTERDATA, informacijsko – poslovni inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zelena pot 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoveteljev, deležev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5873444
Osnovni kapital: 46,677.300 SIT
Ustanovitelji: Slivnik Danilo, Ljubljana, Ul. Malči Beličeve 36, vstop 9. 11.
1994, vložek 23,805.423 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Vasle Vinko, Ljubljana, Krivec 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, odgovornost: ne odgovarja.

podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7470 Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in
prostovoljno gasilstvo.

Rg-45027
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16572 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DK 2, proizvodnja, trgovina, 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 gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala 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 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 012 Živinoreja; 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 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge nastanitve 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 potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev 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 nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;

Rg-45473
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00949 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27749/00 vpisalo v sodni register tega soidišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5938066
Firma: STOL ENERGETIKA, podjetje za proizvodnjo in distribucijo energije, 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: direktor 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 distribucija vode.
Rg-46730
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 varovanje, 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: direktor 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 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

Rg-46749
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16719 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa HM-LES, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o., Domžale, sedež:
Ljubljanska 88, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/17762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. in uskladitev dejavnosti 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, Domžale, Ljubljanska 88, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Hrovat Nelka, imenovana 22. 12.
1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 501 Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na de-
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belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-

nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 723 Obdelava podatkov; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična 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 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46921
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03558 z dne 17. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5953014
Firma: ŽAGAR IN PARTNER, proizvodnja in storitve, k.d.
Skrajšana firma: ŽAGAR IN PARTNER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1231 Črnuče, Pot Draga Jakopiča 22
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Boštjan, Ljubljana
Črnuče, Pot Draga Jakopiča 22, vstop 5. 7.
1996, vložek 4.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Žagar Mojca, Ljubljana Črnuče, Pot Draga Jakopiča,
vstop 5. 7. 1996, vložek 500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor 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 direktorja; 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 profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-

Rg-46996
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17989 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ŠANA, zastopanje in posredovanje, import-export, d.o.o., Ljubljana 1000, Gregorčičeva 7, sedež: Gregorčičeva 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, import-export, Ljubljana, Gregorčičeva 7
Skrajšana firma: ŠANA Šunjić in družbenica, d.n.o., Ljubjana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanoviteljici: Šunjić Nadja, Ljubljana, Gregorčičeva 7, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.n.o. 25. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Šunjić Ajša, Ljubljana, Gregorčičeva 7, vstopila 25. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Šunjić Ajša, imenovana 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-47292
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Demšarjeva 15, sedež: Demšarjeva 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in firme ter razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5328250
Firma: BAZA, podjetje za trgovino,
proizvodnjo, uvoz, izvoz in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Demšarjeva 15
Ustanovitelja: Habjan Leander, Ljubljana, Demšarjeva 15, vstop 21. 11. 1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peterca Drago, Ljubljana, Rožičeva 7,
vstop 17. 10. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Peterca Drago, imenovan 27. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1995:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z

gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

nja gospodinjskih aparatov in naprav; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-47547
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07482 z dne 20. 7. 1996 pod
št. vložka 1/21127/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INOSIT, gostinsko turistično
zunanjetrgovinsko in servisno proizvodno podjetje, d.o.o., Izletniška 13, 1231
Črnuče Ljubljana
Skrajšana firma: INOSIT, d.o.o., Črnuče Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Izletniška 13
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Boris, Ljubljana Črnuče, Izletniška ulica 13, izstop 17. 5.
1994, vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Sitar Boris.
Rg-47595
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
srg št. 94/19560 z dne 19. 7. 1991 pri subjektu vpisa LOGOS, inženiring in consulting, d.o.o., Medenska 2, 1210 LjubljanaŠentvid, sedež: Medenska 2, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št. 1/06386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5358736
Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanovitelji: Čepeljnik Jana in Čepeljnik Janez, oba iz Ljubljane-Šentvid, Medenjska 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 impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 297 Proizvod-

Rg-48056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01842 z dne 29. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5941016
Firma: INTER GAMA TRADING, storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTER GAMA TRADING, 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Urbanc Janez-Marko, imenovan
18. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje 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 gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 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 agencij 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 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
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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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 924 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Sedež: 1000 Ljubljana, Gotska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Erbežnik Gregor, Ljubljana, Tugomerjeva 12, vstop 12. 6. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sedej Dušan, Ljubljana, Gotska 9,
vstop 12. 6. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Erbežnik Gregor, imenovan 12. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Sedej Dušan, imenovan 12. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina

na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge 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 diskotekah in nočnih ba-

Rg-48390
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 gospodarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
odgovornosti, deležev ter zastopnika s temile 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: odgovarja 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 premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čop Tatjana – Desanka, imenovana 10. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-48396
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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
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rih; 55403 Točenje pjač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, 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 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7310 Raziskovanje 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 objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.

poslovni in komercialni inženiring,
d.o.o., Polje c. XXII/27e, Ljubljana, sedež: Polje c. XXII/27e, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 10. 7. 1996 s temile 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 časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina 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 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48476
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01631 z dne 27. 7. 1996 pri
subjektu vpisa RIS, turistično posredovanje, d.o.o., Dobrunje pri Ljubljani, sedež. Cesta 13. julija 44, 1261 Dobrunje
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/07125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, zastopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5875137
Firma: RIS Škof 2 družbenika, turistično posredovanje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RIS Škof 2 družbenika, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 44
Ustanovitelja: Škof Lidija in Škof Branko, oba iz Ljubljane, Krivec 44, vstopila
23. 3. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik 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 tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

Rg-48528
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04265 z dne 7. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28236/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev dejavnosti, prenos iz OGS Kranj in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5828139
Firma: SANEST, trgovsko in proizvodno 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 della Valle, Bagnoli della Rosandra 43, vstop
20. 9. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Slapar Janez, razrešen 19. 7. 1995; direktor 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 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; 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 sklepom Srg št. 96/03725 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa HAC VIA, Izobraževanje,

Rg-105426
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05516 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/26875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. kot posledica lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe
Agencije s temile podatki:
Matična št.: 5918464
Firma: AVTOMERKUR PSO BEŽIGRAD, 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 pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, 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 interne razdelitve, vstopili 11. 7. 1996, vložili 21,421.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 11. 7. 1996, vložili 21,356.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
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 gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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
kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje 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 dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis ustanovitve delniške družbe kot
posledica lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
00805/01374 – 1996/BJ z dne 23. 10. 1996.

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strah Tatjana, 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 odgovarja; Špolar Iztok, Ljubljana, Kneza Koclja 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, Bratovševa ploščad 7, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kranjc Stanislav, Preserje, Prevalje pod
Krimom 28, vstop 11. 7. 1996, vložek
255.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klajnščak Stojan, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 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, odgovornost: ne odgovarja; Mekinda Jože, Borovnica, Gradišnikova ul. 18, vstop 11. 7.
1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kobe Branko, Celje, Ljubljanska 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, odgovornost: ne odgovarja; Tischler Albina
por. Lebar, Medvode, Goričane 1c, vstop
11. 7. 1996, vložek 295.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlogar Marija, Vrhnika, 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 odgovarja; Kovačevič Jurij, Ljubljana, Kunaverjeva 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, odgovornost: ne odgovarja; Štamcar Zlatka,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, vstop 11.
7. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Koncilija Primož, Kamnik, Jeranova 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, Levarjeva 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 odgovarja; Jović Stevo, Domžale, Rožna ulica
5a, Vir, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jović Nataša, Dob pri Domžalah, Finžgarjeva ul. 12,
vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štemberger Ana,
Ljubljana, Majde Vrhovnikove ul. 26,
vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klajnščak Dragica, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 2, vstop
11. 7. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kobe Jernej, Celje, Čopova ul. 17, vstop 11. 7. 1996, vložek

Rg-105427
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05515 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/26876/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. kot posledica lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe 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, trgovina in servis, p.o., Ljubljana, Celovška 150,
vstop 19. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 7. 1996, vložek 5,635.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vstop 11. 7. 1996, vložek 5,635.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 11.
7. 1996, vložek 29,294.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fileš Frančiška, Ljubljana, Goriška ulica 57, vstop 11. 7. 1996,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, odgovornost: 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, odgovornost: ne odgovarja; Oblak Bogomir,
Ljubljana, Pod topoli 51, vstop 11. 7. 1996,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sever Ana, Ljubljana, Jakčeva ul. 29,
vstop 11. 7. 1996, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Turk Vlasta,
Medvode, Vaše 9, vstop 11. 7. 1996, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, Finžgarjeva ul. 12, vstop 11. 7. 1996, vložek 330.000

Stran 5448

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 69 – 13. XI. 1997

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, Partizanska 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, odgovornost: ne odgovarja; Kranjc Stanislav, Ljubljana, Celovška 128, vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kranjc Štefanija, Ljubljana, Dolenjska
c. 46, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mujić Aida, Grosuplje, Ljubljanska c. 4d, vstop 11.
7. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mujić Elvis, Grosuplje, Ljubljanska 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, odgovornost: ne odgovarja; Nartnik Milena,
Polhov Gradec, Srednja vas 28, vstop 11. 7.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mujić Mirza, Grosuplje, Ljubljanska 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, odgovornost: ne odgovarja; Turk Janez, Medvode, 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 odgovarja; Zalokar Pavlina, Šmarješke Toplice,
Gorenja vas pri Šmarjetni 51a, vstop 11. 7.
1996, vložek 69.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šimenc Simona, Dob pri Domžalah, Finžgarjeva ulica 12, vstop 11. 7.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo kot posledica lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00804/01372 – 1996/BJ z dne
23. 10. 1996.

la, Ljubljana, Brilejeva ulica 19, vstop 11.
7. 1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Salčinović Đulsa, Kranj, Kolodvorska cesta 11, vstop 11. 7. 1996, vložek 220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Srakar Helena, Ljubljana, Kunaverjeva
ulica 14, vstop 11. 7. 1996, vložek 180.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Zorko Tanja, 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, vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, Mala vas 11, vstop 11. 7. 1996, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špelič Aljoša, Grosuplje, Jakhlova cesta 35, vstop
11. 7. 1996, vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korelc Andrej, Mengeš, Mengeška c. 21a, Trzin, vstop 11. 7.
1996, vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lucian Rajko, Ljubljana, Šišenska 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, Gorazdova 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, odgovornost: ne odgovarja; Plut Božena, Ljubljana,
Maurerjeva ul. 7, vstop 11. 7. 1996, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Babič Andrej, Videm-Dobrepolje, Bruhanja vas 20, vstop 11. 7. 1996, vložek
215.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šintler Oton, Ljubljana-Polje, Agrokombinatska 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, odgovornost: 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, vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrim Barbara, Ljubljana, Levarjeva ulica 44, vstop 11. 7. 1996, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrim Jurij, Ljubljana, Levarjeva ulica 44, vstop 11.
7. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-

Rg-105428
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05514 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/26874/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. kot posledica lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije s temile podatki:
Matična št.: 5913241
Firma: AVTOMERKUR VOZILA,
prodaja vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMERKUR VOZILA, 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 pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, 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 Anica, Ljubljana, Koroškega bataljona 3, vstop
11. 7. 1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ferlin Boštjan, Ivančna
Gorica, Jurčičeva 14, vstop 11. 7. 1996,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Boris, Ljubljana, Brodarjev
trg 15, vstop 11. 7. 1996, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrim Jožef, Ljubljana, Levarjeva ul. 44, vstop 11.
7. 1996, vložek 480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Belc Helena, Ljubljana, Vrhovci C. XXVIII 3, vstop 11. 7. 1996, vložek 380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Južnič Ivanka, Ljubljana, Ul. Ivana Roba 21, vstop 11. 7. 1996, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sevšek Jožef, Brezovica, Pot za stan 15, Dragomer,
vstop 11. 7. 1996, vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javorščak Niko-
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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 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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
kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane
s
finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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 odgovornostjo kot posledica lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00803/01375 – 1996/BJ z dne
23. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev tr računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti, 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

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 jelšo 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, Podreča 25, vstop 19. 8. 1996, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glad Pupič Tatjana, Ljubljana, Dražgoška 40, vstop
19. 8. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žnidaršič Bojana, Ljubljana-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 Veronika, Ljubljana, Prušnikova 27, vstop 19. 8.
1996, vložek 157.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tešar Slavka, Ljubljana, Preglov 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, Drabosnjakova 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, odgovornost: ne odgovarja; Možina Davorina,
Ljubljana, Glinškova ploščad 18, vstop 19.
8. 1996, vložek 186.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Žvab Ivana, razrešena 19. 8. 1996
kot v.d. direktorice in ponovno imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Radman Desiderija, Majnič Štefan in Muster Blanka, vsi
vstopili 19. 8. 1996
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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 specializiranih prodajalnah; 55112 Dejavnost penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-

Rg-105430
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05362 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MC, center za informacijski inženiring, d.d., sedež: Koprska 98,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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 Iztok, 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 predsednik nadzornega sveta.

Rg-105431
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05216 z dne 6. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENIJA AVTO, Sestavljeno podjetje za blagovni promet in
storitve, o.sub.o., Ljubljana, sedež: Celovška 150, Ljubljana, pod vložno št.
1/05884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, tipa in datuma zastopnika,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, člane nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5004004
Firma: EKOS SLOVENIJA AVTO,
podjetje za ekonomske in poslovne storitve, 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 pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, 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 Ivana, Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, vstop
19. 8. 1996, vložek 7,579.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muster Blanka,
Ljubljana, Krivec 73, vstop 19. 8. 1996,
vložek 7,539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radman Desiderija, Ljubljana,
Drabosnjakova 18, vstop 19. 8. 1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vignjevič Darinka, Ljubljana, Trg Komandanta Staneta 4, vstop 19. 8. 1996, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 Marija, Cerkno, Pot na zavrte 6, vstop 19. 8.
1996, vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Muster Miklavž, Ljubljana, Kri-
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sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja iz o.sub.o. v d.o.o. na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
00808/01178 – 1996/BJ z dne 15. 10. 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 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 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 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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah 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 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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 računalniški-

mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje, 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105432
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04994 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PARNAD, trgovsko podjetje, 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 subjektu vpisa EPS Grafika, podjetje za grafične storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot k ribniku 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26701/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, deleža in spremembo družbene pogodbe z dne 5. 9. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5911435
Osnovni kapital: 2,350.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Edvard, Ljubljana, Pot k ribniku 18, vstop 18. 7. 1995,
vložek 2,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-105434
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04858 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AVTODATA, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Omahnova 37, sedež: Omahnova 37,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03872/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika,
družbene pogodbe z dne 17. 9.1996 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5386934
Firma: AVTODATA, podjetje za računalniški 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: direktor Milikič Boris, razrešen 17. 9. 1996;

Rg-105435
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04671 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PARNAD, trgovsko podjetje, 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 podatki:
Matična št.: 5342236
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Večerina Nadja, razrešena 31. 8.
1996; direktor Vaupot Zoran, Slovenj Gradec, Tomšičeva 1, imenovan 1. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-105436
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04632 z dne 14. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28802/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5971560
Firma: VERBIČ BM, Družba za svetovanje, 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: direktor Verbič Viktor, imenovan 20. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
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sarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 85324
Druge socialne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 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 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,

Rg-105438
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/06155 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CIVI. S, podjetje za svetovanje, 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 spremembo 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., Zelena 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 motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-

Rg-105440
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02754 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa MDM 2000, Podjetje
za proizvodnjo, marketing in zastopanje, 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, Ljubljana, Petkova 43, vstop 5. 3. 1991, vložek
2,407.202,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat Dragan, Ljubljana, Petkova
42, vstop 5. 3. 1991, vložek 140.377,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grabljevec Marko, Ljubljana, Cesta 24. junija 72a,
vstop 5. 3. 1991, vložek 1,164.749,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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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, 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih 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 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

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
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina 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 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; 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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah 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 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023

Rg-105443
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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-Dobrepolje, pod vložno št. 1/23312/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom 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-Dobrepolje, Kompolje 41, izstopil iz d.o.o. 27.
3. 1995 in vstopil v d.n.o., vložek 53.900
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Vehovar Matjaž, Maribor, Moše Pijadejeva 14, izstopil iz d.o.o. 27. 3.
1995 in vstopil v d.n.o., vložek: 53.900
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-105454
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03975 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EXIT, podjetje za trženje
in informatiko, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega 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, vložek 2,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105455
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04121 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SIOUX, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
3a, sedež: Vodovodna 3a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18548/00 vpisalo v sodni register 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 mezgov; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 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 plastičnih mas; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524
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Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina

na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na 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 kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina 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-105456
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05908 z dne 17. 3. 1997, pri
subjektu vpisa M.A.E., uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Komenskega 22, sedež: Komenskega 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/26303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, zastopnika 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: prokurist Križaj Luka, Ljubljana, Celovška cesta 143, imenovan 28. 10. 1996.
Rg-105458
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05900 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28912/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5986028
Firma: RAP LEASING, družba za finančno posredništvo in svetovanje ter trgovino, 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., Eberndorf, Bahnstrasse 1, vstop 10. 10. 1996,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PRESIDENT, podjetje za finančno posredništvo, gospodarsko svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Masarykova 17, vstop 10. 10. 1996,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hrovat Zlatka, Maribor, Staneta
Severja 20, imenovana 10. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105463
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06497 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu vpisa V.M.H., vozila-mehanizacijahidravlika, d.o.o., Bizoviška 24, Ljubljana-Dobrunje, sedež: Bizoviška 24, Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št. 1/10163/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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: zastopnica Vodlan Helena, razrešena 5. 12.
1996.

Rg-105467
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06555 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GEMINI LI, d.o.o., Podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo,
Taborniška pot 3, Hrastnik, sedež: Taborniška pot 3, Hrastnik, pod vložno št.
1/18490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter uskladitev 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: direktorica Levec Irena, razrešena 9. 12. 1996 in
ponovno imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja; direktor Levec Marjan, imenovan 9. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
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 izdelkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in 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 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5150 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; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 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 diskotekah in nočnih 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 prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032
Upravljanje
z
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 opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje 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 bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-

Rg-105465
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06627 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MILES, Podjetje za projektiranje, informatiko, inženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Dolenja vas, Lončarska 80, sedež: Lončarska 80, Dolenja vas, pod vložno št.
1/13731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopnika, 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 Matjaž, oba Dolenja vas, Lončarska 80, vstopila 15. 11. 1991, vložila po 802.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mihelič Franc, razrešen 12. 12.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje 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 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi 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 potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-105466
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06568 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KIMI, d.o.o., proizvodno
trgovsko podjetje, sedež: Planjava 1, Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/03855/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prokuristko s temile podatki:
Matična št.: 5311802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Imperl Mateja, Ljubljana, Hribernikova 12, imenovana 30. 9. 1996.
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nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85314 Dejavnost varstveno delovnih centrov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovina 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 najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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 razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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 spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnika, 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 – KREMŽAR & CO., d.n.o.
Sedež: Ljubljana, Melikova 24
Ustanovitelja: Steinberger Tomaž in
Steinberger Branka, oba izstopila 17. 9.
1996; Kremžar Marijan, Ljubljana, Melikova 24, vstop 17. 9. 1996, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kremžar Dejan, Vrhnika, Bevke 175, vstop 17. 9. 1996, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Steinberger Tomaž, razrešen 17. 9.
1996; družbenica Steinberger Branka, razrešena 17. 9. 1996; direktor Kremžar Marijan, 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 Proizvodnja spodnjega perila; 2222 Drugo tiskarstvo; 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 tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih 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 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-

Rg-105470
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, sedež: Novo polje, C. X/18, Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/15897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
priimka družbenice in direktorice, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe 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: direktorica 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, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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 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
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

Rg-105471
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene 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: direktor Škulj Ervin, imenovan 27. 9. 1990, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Škulj Danica, imenovana 10. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-105475
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanovitelja, zastopnika, spremembo ter
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 19. 11. 1996 s temile
podatki:
Matična št.: 5556112
Firma: TRGOPREVOZ, d.o.o., Podjetje za mednarodni transport in špedicijo, 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, Topniška ulica 43, vstop 7. 10. 1996, vložek
1,535.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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, mehkužci; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5270 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52473 Dejavnost papirnic;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 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 popravila motornih
vozil; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo 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, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
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 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drob-

no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami, 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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 Točenje pijač in napitkov,
5551 Storitve menz; 5552 Priprava 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 promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430

Rg-105476
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07139 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MIBO TRADING, d.o.o.,
Ljubljana, Robbova 14, podjetje za proizvodnjo, izvoz, uvoz, zastopanje tujih
firm, posredovanje v mednarodnem prometu in trgovino na debelo, sedež: Robbova 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/03959/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev, ter spremembo in uskladitev 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, Ljubljana, Kančeva 16, vstop 30. 1. 1990, vložek 4,815.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mihelj Jasna, Sežana, Pod Sedovnikom 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 časopisov; 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
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Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

vina na debelo s surovim tobakom; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 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; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
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 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami 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 Trgovina na drobno 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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno

opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo,
dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105477
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00036 z dne 19. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28942/00 vpisalo v sodni register 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 INTERNATIONAL, 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: direktor 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 drugega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja
žimnic; 50101 Trgovina na debelo z motornimi 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 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; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgo-

Rg-105478
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00506 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1124196
Firma: SPATIO, podjetje za projektiranje, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: SPATIO, d.o.o., Ljubljana
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: direktor 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 pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
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strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
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
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov, 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

1996, vložek 375.525 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Naglič Matjaž, Ljubljana, Jazbečeva 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: direktor 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 izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5150 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje;
7484
Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-105479
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00508 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa RINKA, podjetje za zlatarstvo, galanterijo, gostinstvo in inženiring, Ljubljana, Streliška 27a, d.o.o., sedež: Streliška 27a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03387/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5307775
Firma: KOMPAKTA, d.o.o., knjigovodstvo, inženiring, Ljubljana, Pražakova 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.

Rg-105483
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00634 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SPIRALA INŽENIRING,
Družba za inženiring, marketing, svetovanje, komercialno posredovanje ter organizacijo proizvodnje, d.o.o., Ljubljana, 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 impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških 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 profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja 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 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov, 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7481 Fotografska dejavnost.

1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov,
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih 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 trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja
sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja 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 dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 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;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja 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 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;

Rg-105484
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00734 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ICEC HOLDING, svetovanje, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razrešitev in imenovanje direktorja in prokurista in spremembo
družbene pogodbe z dne 3. 2. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5971101
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Poglej Igor, razrešen 3. 2. 1997; prokurist dr. Siegfried Meysel, razrešen 3. 2.
1997; direktor Bončina Igor, Ljubljana,
Brilejeva ulica 9, imenovan 3. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kovar Pavel, Jablonec, Jablonec N/N, imenovan 3. 2. 1997.
Rg-105489
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 temile podatki:
Matična št.: 5873762
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kovačič Mitja, Ivančna Gorica,
Ljubljanska cesta 83, imenovan 31. 1.
1997; prokurist Cvjetičanin Saša, Ljubljana, 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 perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
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2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 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 živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-

rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 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 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraji čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami 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 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje 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 propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Rg-105490
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00726 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28985/00 vpisalo v sodni register 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, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Potić Goran, Ljubljana, Ižanska cesta 438g,
vstop 3. 2. 1997, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Potić Rade, imenovan 3. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Potić Goran, imenovan 3. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direktorja.
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Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna 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 tržnicah in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb.

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 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).

Druga primarna predelava železa, jekla;
proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-

Rg-105492
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00767 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28984/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1124528
Firma: RAJNER, mesarija in delikatesa, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RAJNER, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg.oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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: zastopnik Šegula Boštjan, imenovan 22. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 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, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 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; 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-

Rg-105493
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00766 z dne 20. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29044/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1189328
Firma: FKN, družba za trgovino in zastopstvo, 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, industrijska cona b.b., vstop 18. 12. 1996, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GTI, Družba za trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o., Vrhnika, Tržaška 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 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735
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jemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja 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 objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 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 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 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, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah 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 drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina nadrobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 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 pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-

Št. 69 – 13. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5463

mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo 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 opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje 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 propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 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; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti, 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pod šifro dejavnosti 74.12 – opravlja se
vsa dejavnost, razen revizijske dejavnosti.

30. 9. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hajdinjak Andrej, Maribor, Prušnikova ulica 20, imenovan 30. 9. 1996, zastopa podružnico samo skupaj z enim od direktorjev firme Porsche Slovenija, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105494
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 gospodarskih družbah, spremembo firme, družbenika, sedeža, osnovnega kapitala, zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5990980
Firma: NATURALIS, Računalniški inženiring, 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,

Rg-105549
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06060 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KAŽIPOT TOURS, turistična agencija, d.o.o., Prešernova 17,
Radomlje, sedež: Prešernova 17, Radomlje, pod vložno št. 1/19505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme 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 sklepom Srg št. 96/06102 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/23290/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5758980001
Firma: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Maribor
Skrajšana firma: PORSCHE PODRUŽNICA MARIBOR
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 26
Ustanovitelj: PORSCHE SLOVENIJA,
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, vstop

Rg-105551
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06250 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa POKA, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kamnik,
Maistrova 6, sedež: Maistrova 6, Kamnik, pod vložno št., 1/13112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, priimka
ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5531586
Firma: POKA, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Breda, Italija, Gorica, Via Montesanto 107, vstop 5. 8. 1991,
vložek 1,500.000 SIT , odgovornost: ne odgovarja; Podjed Tomaž, Kamnik, Maistrova 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 spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 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 izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
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goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Štihova 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/26489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5903416
Ustanovitelji: Zidarič Boris, izstop
18. 12. 1996; Kodre Marij, Ljubljana, Štihova 16, vstop 19. 5. 1995, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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

slav, Tišina, Petanjci 114a, vstop 5. 11.
1996, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-105552
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06257 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KOTORNA, družba za trgovino na debelo in drobno, d.o.o., sedež:

Rg-105555
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06520 z dne 3. 3. 1997 prisubjektu vpisa BPD FIBA, d.o.o., borzno
posredniška družba, sedež: Tomšičeva 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5887224
Firma: BPD FIDA, d.o.o., borzno posredniška družba
Skrajšana firma: BPD FIDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 32,000.000 SIT
Ustanovitelji: INTERRA, podjetje za financiranje, trgovino in svetovanje, d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop 28. 10. 1996,
vložek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ENERGOPLAN, gradbeno podjetje, d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
28. 10.1996, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; DE FACTO
TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., Maribor, Partizanska 30, vstop 28. 10. 1996,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, odgovornost: ne odgovarja; Pušar Anton, Medvode,
Trnovec 29, vstop 28. 10. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogorelec Tomaž, Kočevje, Podgorska ulica 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 subjektu vpisa OSEM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka 33, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5641519
Firma: OSEM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: OSEM, d.o.o., Grosuplje
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-

Rg-105560
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00373 z dne 3. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1124129
Firma: GRADBENIŠTVO MASNIKOSA & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Medvode, Zg. Pirniče 90b
Ustanovitelja: Masnikosa Cirila, Medvode, Zg. Pirniče 90b, vstop 21. 1. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Masnikosa Sretko, Knin, Biovičino
selo, vstop 21. 1. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 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 gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7470 Čiščenje
stavb.
Rg-105561
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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: direktor Žagar Boris, razrešen 13. 1. 1997;
zastopnica Grden Mojca, razrešena 13. 1.
1997 kot namestnica direktorja in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-105562
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01022 z dne 7. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28991/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1124854
Firma: RIKI – SMLATIĆ, k.d., Gradbeno podjetje, zaključna dela v gradbeništvu
Skrajšana firma: RIKI – SMLATIĆ,
k.d.
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Kamniška 25
Ustanovitelji: Smlatić Rifet, Cazin, Krakača 124, vstop 8. 1. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kustec Špela, Vrhnika, Mala
Ligojna 34, vstop 8. 1. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi. pooblaščeni za zastopanje: direktor Smlatić Rifet, imenovan 8. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kustec Špela, imenovana 8. 1. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52462 Trgovina na drobno 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 opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1124994
Firma: S.M.E.R. SAKELŠEK & GRUBAN, 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, Ljubljana, Jamnikarjeva 14, vstop 14. 2. 1997, vložek 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: direktor Gruban Marjan, imenovan 14. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Sakelšek Rihard, imenovan 14. 2. 1997, zastopa 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih,
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 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.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Posredništvo 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno 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 tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401

Rg-105563
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 cesta 2, Dobrova, pod vložno št. 1/20753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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, vložek 1,609.721,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-105566
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01099 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29018/00 vpisalo v sodni regi-

Rg-105567
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01110 z dne 5. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28983/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1125010
Firma: WALDO, trženje in zastopanje, 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, Ljubljana, Zrinjskega cesta 15, vstop 18. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno 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, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

drugimi izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov, 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Prenos sedeža družbe iz Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vpisane na vl. št.
1/1233/00 s firmo MAYA, d.o.o., Nova Gorica.

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; 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
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom.

Rg-105573
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02775 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5414440
Firma: MAYA STUDIO, d.o.o., Agencija 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 odgovarja; Tončič Srečko, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 13. 9. 1990, vložek
711.055,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Charman Darya, Kranj, Gubčeva ul. 7,
vstop 5. 6. 1996, vložek 711.055,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica 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 časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 511
Posredništvo; 5147 Trgovina na debelo z

Rg-105576
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05651 z dne 21. 3. 1997 pri subjektu 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 register tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5950988
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 9271 Prirejanje iger na srečo.
Rg-105578
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05661 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/14174/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5541204003
Firma: GALI, d.o.o., podjetje za trgovino, vzgojo, vzrejo in varstvo živali,
Ljubljana – podružnica Linhartova 66
Skrajšana firma: GALI, d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva 2 – podružnica Linhartova 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: direktor Simončič Martin, Ljubljana, Kunaverjeva 2, imenovan 30. 7. 1996, zastopa podružnico brez omejitev; zastopnica Smolinsky Danica, Ljubljana, Ulica Bratov
Učakar 74, imenovana 30. 7. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev kot vodja podružnice.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030

Rg-105581
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07144 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ZODIAC, trženje in storitve, d.o.o., Grosuplje, sedež: Taborska
15, Grosuplje, pod vložno št. 1/03559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
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 sklepom Srg št. 97/01155 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/28992/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1125141
Firma: REAL BIRO VELESKI, k.d.,
posredništvo z nepremičninami
Skrajšana firma: REAL BIRO VELESKI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Pregljev trg 7
Ustanovitelja: Veleski Zoran, Ljubljana, Pregljev trg 7, vstop 14. 2. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Veleski Vladimir, Ljubljana, Pregljev trg 7,
vstop 14. 2. 1997, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veleski Zoran, imenovan 14. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3.
1997:2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških 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 inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarna inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska 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 popravila motornih vozil; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitelj: Košak Janez, ml., Ljubljana, Koseskega 30b, vstop 22. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 Marija, 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: zastopnik 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 popravila motornih vozil; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje 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 izdelkov široke porabe.

Rg-105868
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01566 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ZLOBKO, podjetje za promet blaga in storitev, d.o.o., Medvode,
sedež: Grajzerjeva 12, Medvode, pod
vložno št. 1/10643/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev in odgovornosti s temile podatki:
Matična št.: 5449464
Firma: ZLOBKO IN DRUŽBENIKI,
d.n.o., proizvodnja, trgovina in zastopanje
Skrajšana firma: ZLOBKO IN DRUŽBENIKI, 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, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Zlobko Irena, Trebnje, Gubčeva 25, vstop
21. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-105590
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01188 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LINIJA PAPIRUS, trgovina, d.o.o., sedež: Koprska 106d, Ljubljana, pod vložno št. 1/16401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5631947
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žugič Peter, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Simončič Franc, Ljubljana, Plevančeva 43, imenovan 11. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-105591
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01376 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PAR, družba za finance,
trgovino in svetovanje, d.o.o., sedež: Stara cesta 13, Vrhnika, pod vložno št.
1/19435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
družbenikov, deležev, zastopnika in družbene pogodbe z dne 4. 3. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5662320
Sedež: Ljubljana, Koseskega ul. 30

Rg-105592
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01466 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NOVISTA, d.o.o., Gostinstvo, turizem, trgovina, storitve, sedež: Grassellijeva 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg
1046/96 – spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5460077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Lah Mira, razrešena 1. 12. 1995;
direktorica Polanec Lah Miroslava, Ljubljana, Podjunska 20, imenovana 1. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-105867
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 kemikalijami, Šentvid pri Lukovici 23, Lukovica, sedež: Šentvid pri Lukovici 23,
Lukovica. pod vložno št. 1/07959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev in osnovnega 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 Janez, Tržič, Zvirče 42, vstop 25. 3. 1990,
vložek 306.945 SIT, odgovornost: ne odgovarja; GEROLIMETTO S.A.DI GEROLIMETTO, izstop 27. 12. 1994

Rg-106191
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5446503
Ustanovitelj: Kovačič Milan, izstop
9. 5. 1994; Anderlič Branislav, Dol pri Ljubljani, 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 gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno 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, 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 inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5030
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Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo 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 specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov, 1910 Strojenje in dodelava usnja; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih 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 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, 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 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 popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521

Rg-106193
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01354 z dne 21. 3. 1997 pri subjektu vpisa TRGOVINSKO PODJETJE
VOČAR LJUBLJANA, Podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o., sedež: Trg MDB
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/13884/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja 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 dodatkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
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Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 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; 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 porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5322537
Firma: XENON-FORTE, podjetje za
svetovanje, trženje in razvoj informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vojkova cesta 57

Rg-106216
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06061 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu vpisa HITITRANS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Medenska 83a, Ljubljana,
pod vložno št.
1/03292/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi 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; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 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 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-106213
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05418 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LUCIJA & I, Družba za
trgovino in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 122, sedež: Tržaška 122,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04299/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5889626
Firma: LUCIJA & I, Družba za trgovino 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 subjektu vpisa XENON-FORTE, podjetje za
svetovanje, trženje in razvoj informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23, sedež: Kardeljeva
ploščad 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/03394/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Rg-106215
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 dejavnosti 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 odgovarjata.
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, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 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 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 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 dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106217
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06094 z dne 24. 3. 1997 pri
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subjektu vpisa SATA, transportno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Lanišče 6,
Škofljica, pod vložno št. 1/18154/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža ter uskladitev dejavnosti 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 nespecializiranih prodajalnah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

niškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, 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 stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-106218
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06162 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VERIS, d.o.o., verodostojne etične razumne intelektualne storitve,
Ljubljana, sedež: Zgornje Gameljne 66,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 Drugo založništvo; 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; 5115 Posredništvo 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, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

Rg-106219
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06189 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu vpisa BELPRO, marketing, zastopstva, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ježa 6, Črnuče, pod vložno št.
1/10855/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 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, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
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Rg-106220
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07233 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VOTAN, podjetje za avtorske storitve s področja tržnih komunikacij, avdio in …, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva 20, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11850/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
deležev, uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 7. 1. 1997
s temile podatki:
Matična št.: 5476003
Firma: VOTAN LEO BURNETT, podjetje za avtorske storitve s področja tržnih komunikacij, audio in video medijev,
neposrednega trženja, stikov z javnostmi…, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VOTAN LEO BURNETT, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Berčon Roman, Ljubljana, 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, Ljubljanska 24, vstop 11. 1. 1991, vložek
456.784,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dergomaška 54, Ljubljana, pod vložno št. 1/21243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbene pogodbe z dne 9. 1. 1997, in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715504
Firma: ITALMACC, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ITALMACC, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2940 Proizvodnja obdelovalnih 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 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 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 strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-106221
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07234 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MEDIS, podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o., Vojkova 4, sedež: 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 sklepom Srg št. 97/00478 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ŠKRINJAR, Podjetje za

Rg-106224
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01018 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu
vpisa
MANFREDA
&
PARTNER, Podjetje za inženiring, proizvodnjo 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 kapitala 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, Ljubljana, 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: zastopnik Čenčur Marko, razrešen 1. 10. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Manfreda Andrej, razrešen 1. 10. 1996 in ponovno imenovan za zastopnika, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-106225
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Domžale, pod vložno št. 1/07774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe
z dne 14. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5395917
Firma: OMICRON, tiskarna ter proizvodnja 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki.

pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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 popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje 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).

Matična št.: 5714389
Ustanovitelja: Golob Paula, Kamnik,
Perovo 18a, vstop 17. 10. 1995, vložek
43,441.029,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Golob Edvard ml., Kamnik, Perovo
18a, vstop 11. 2. 1997, vložek 41,737.459
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golob Edvard ml., imenovan 11. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Golob Paula, razrešena 11. 2. 1997.

Rg-106228
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01092 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29033/00 vpisalo v sodni register 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 Vidergar Ivan, oba Čemšenik, Znojile 7a, vstopila 17. 2. 1997, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Vidergar Marija, imenovana 17. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik 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 zapisov; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi

Rg-106229
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01118 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EDIGS PEGE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Mengeš,
Šolska ulica 4, sedež: Šolska ulica 4, Mengeš, 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:

Rg-106230
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01129 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED, Podružnica v Ljubljani, 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: zastopnica Povalej Marjeta, Ljubljana, Jakčeva ulica 2, imenovana 21. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, kot predstavnica podružnice.
Rg-106240
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18330 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa UNITRON, marketing in
inženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež: Cesta vstaje 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/11981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5643686
Firma: UNITRON, marketing in inženiring, 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: direktor 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 tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-106241
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 materiala, Komenda, sedež: Glavarjeva 98,
Komenda, pod vložno št. 1/18776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, skrajšano firmo,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5642850
Firma: SPALT, podjetje za proizvodnjo 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 odgovarja.
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 furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne
dejavnosti;
9261
Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Ljubljana, sedež: Vandotova 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/23320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih 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, vložila po 842.861 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Mavec Rudi, izstop 12. 5. 1994;
Ošaben Janez, izstop 12. 5. 1994; Švent
Miha, izstop 12. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Švent Miha, razrešen 11. 5. 1994;
zastopnica Tomac Ravnik Sonja, imenovana 12. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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 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, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim 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 tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106243
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09594 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa STRENG, podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino, d.o.o.,

Rg-106246
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02574 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AQUARIUS, podjetje za
ribištvo in akvakulturo, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 20, sedež: Tbilisijska 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09010/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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 veterinarskih storitev; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 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 surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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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, Grafično in embalažno podjetje Murska Sobota, d.d., sedež: Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5039886
Člani nadzornega sveta: Tanacek Drago, Poredoš Jožef, Vrbančič Daniel in Veldin Milan, vsi izstopili 7. 5. 1996 ter Franko Albert, Curkov Tomislav, Domjan Drago, 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 OPEKARNE, d.d., Boreci št. 49, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, pod vložno št. 1/00086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika seje skupščine delniške družbe z dne 5. 12. 1996, predlog za vpis spremembe statuta z dne 5. 12. 1996 in spremembo 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 barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost, izbrisana dne 21. 2. 1997:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, 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 spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:
Matična št.: 5888476
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škulj Jože, razrešen 15. 3. 1996; zastopnik Nemeš Jože, Moravska Toplice,
Tešanovci 19, imenovan 29. 3. 1996, zastopa zadrugo z omejitvijo, da sklepa pogodbe
o prometu z nepremičninami oziroma obremenjevanju 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, Radenci, d.o.o., sedež: Finžgarjeva 37, 9252
Radenci, pod vložno št. 1/00561/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža ter akta in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
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Matična št.: 5400252
Firma: INGLAR, Podjetje za proizvodnjo in prodajo, Gornja Radgona,
d.o.o.
Sedež: 9252 Gornja Radgona, Panonska 23
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost, izbrisana dne 17. 2. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5659060
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šprem Stanko in Šprem
Ljubica, oba iz Varaždina, Kralja Tomislava 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 Andreja, Varaždin, Kralja Tomislava 3, vstop
22. 11. 1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Volf Marjana, Gornja Radgona, Ob
progi 9, imenovana 22. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Šprem
Ljubica, razrešena 22. 11. 1996 in imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
51700 Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-106459
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00106 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa GITA, Trgovsko podjetje, 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, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in oseb, poobleščenih za zastopanje 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 Baba Oghli Marijana, vstopila 22. 11. 1996,
vsi iz Varaždina, Bartola Kašiča 27, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Volf Marjana, Gornja Radgona, Ob
progi 9, imenovana 22. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Baba
Oghli Gita, razrešena 22. 11. 1996 in imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina 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, Trgovsko 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in oseb,

Rg-106469
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00395 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa RADGONSKE GORICE, Gornja Radgona, p.o., sedež: Jurkovičeva ul. 5-9, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00458/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje
družbenega podjetja v delniško družbo,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5129494
Firma: RADGONSKE GORICE, Gornja Radgona, d.d.
Skrajšana firma: RADGONSKE GORICE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Jurkovičeva 5
Osnovni kapital: 360,740.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 2. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski 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 zadruga, z.o.o., Gornja Radgona, Porabska 3,
vstop 2. 10. 1996, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci notranjega odkupa, Gornja Radgona, vstopili 2. 10. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci interne
razdelitve, Gornja Radgona, vstopili 2. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, poobleščena za zastopanje: direktor Škrobar Franc, Radenci, Janžev vrh
14a, imenovan 1. 6. 1990, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Špur Mirko, Filipič 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, vrtov 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 fermentiranih pijač; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih 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 gospodinjstvo; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti pod šifro K 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijskih dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije 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, Beltinci, d.o.o., sedež: Panonska 2a, 9231
Beltinci, pod vložno št. 1/01729/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo akta družbe, firme, osnovnega kapitala 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 odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higijenskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 28520 Splošna mehanična dela; 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, 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,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pjač in napitkov v drugih
lokalih; 65210 Finančni zakup (leasing);
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.

dež: Jureša Cirila 1, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 2/00038/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov zadruge s temile podatki:
Ustanovitelji: Pergar Ignac, Maribor,
Zrinjskega 26a, vstop 22. 9. 1992, vložek
15.788 SIT; Torkar Helena in Janez, Miklavž 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, Šafarsko 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 Ljutomeru, 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, Ljutomer, Babinci 28, vstop 22. 9. 1992, vložek 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, Ljutomer, Cven 14a, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.055 SIT; Lipič Teodor, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci 30, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Filipič Ida, Ljutomer, Branoslavci 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 Marija, Ljutomer, Slamnjak 5, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.082 SIT; Puklavec Franc in Andreja, 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; Zadravec 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, vložek 17.141 SIT; Kukolj Stanko, Veržej,
Krapje 39, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Rajh Matija, Miklavž pri Ormožu, Miklavž 61, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Lah Janez, Miklavž, Miklavž 57, vstop
22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Košar Drago, 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, Ljutomer, Radomerje 11, vstop 22. 9. 1992, vložek 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

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-
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Miran, Ljutomer, Cven 30, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.082 SIT; Alt Janez, Ljutomer, 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, Hermanci 42, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Golob Ana, Ljutomer, Stročja vas 53,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Bohinec 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, Križevci, 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 Ljutomeru, 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 Ormožu, Hermanci 22, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Bukovec Franc, Kof, Gomila 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, Babinci 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 Štefka, 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; Korošak 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 Milan in Alojzija, Ivanjkovci, Mali Brebrovnik 9, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Nemec Janko in Boris, Križevci, Šalinci 1, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082
SIT; Štampar Jožefa, Ljutomer, Presika 21,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.082 SIT; Pihlar Jožef, Ljutomer, Soboška 6, vstop 22. 9.
1992, vložek 17. 082 SIT; Žnidarič Frančiška, 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, Ljutomer, Cven 41, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.141 SIT; Brunčič Franc in Branko, Ljutomer, Babinci 31, vstop 22. 9. 1992, vložek 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; Lesjak 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 Romana 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, vložek 17.141 SIT; Slavič Daniel, Veržej, Banovci 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, Soboška 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; Lipovec 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, vložek 17.141 SIT; Skuhala Marijan, Veržej,
Banovci 21, vstop 22. 9. 1992, vložek
17.141 SIT; Seršen Janez, Ljutomer, Stročja vas 48, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141
SIT; Sever Stanko, Ljutomer, Babinci 41,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Slavič 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; Lepoša Jožef in Angela, Ljutomer, Vogričevci 23, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT;
Novak Milica, Križevci, Ključarovci 34,
vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; Štuhec Jožef, Križevci, Iljaševci 2, vstop 22. 9.
1992, vložek 17.141 SIT; Štefanec Vladimir, Križevci, Šalinci 13, vstop 22. 9. 1992,
vložek 17.141 SIT; Jelen Marija, Križevci,
Stara Nova vas 23, vstop 22. 9. 1992, vložek 17.141 SIT; LJUTOMERČAN, Ljutomer, p.o., izstop 16. 9. 1992.

Matična št.: 5500265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ščap Robert, razrešen 28. 11. 1996;
zastopnik Kiralj Štefan, Lendava, Gornji
Lakoš 53a, imenovan 29. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

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 spremembo 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 specializiranih 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 spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Rg-106495
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00274 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa SOLIDARNOST, Podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, M. Sobota, p.o., sedež: Arhitekta
Novaka 4, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje
družbenega podjetja v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti 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 invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
18, vstop 22. 3. 1995, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, 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 razdelitve, Murska Sobota, vstopili 22. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo; Skupščina
Občine Murska Sobota, izstop 22. 3. 1995;
Občinska skupnost socialnega skrbstva, izstop 22. 3. 1995; Občinska skupnost za zaposlovanje, izstop 22. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopnaje: direktor 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, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno 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 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85322 Dejavnost invalidskih
organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za presktukturiranje in privatizacijo Ljubljana z dne 7. 6. 1995, št.
267/548/95-AS.

podjetje za organizacijo sejmov, razstav
in prireditev, d.d., Gornja Radgona, sedež: Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in predložitev zapisnika 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.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, 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 športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo 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 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 16000 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 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 Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja

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 storitveno 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti in oseb, poobleščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5800471
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Virag Peter, Beltinci, Panonska 4b, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zver Slavko, izstop 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik 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 prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih 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 brezalkoholnimi pijačami; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov 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 –

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. Sobota, 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, spremembo firme, družbenikov, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5695414
Firma: FARC AGROPRODUKT IN
OSTALI, proizvodno in trgovsko podjetje M. Sobota, d.n.o.
Skrajšana firma: FARC AGROPRODUKT 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 svojim premoženjem; Gašparič Helena, Fokovci, Vučja gomila 137, vstop 28. 12. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Gašparič Helena, imenovana 28.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5262 Trgovina 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, podjetje 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremembo 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.
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usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 24160 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 24200 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, 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 keramike; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 50101 Trgovina na debelo z motornimi 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 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; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih 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 rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi 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 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami 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 Trgovina
na drobno 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 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 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 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 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55230 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 diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 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: Banfi Štefan, Murska Sobota, Bakovci,
Panonska 26, razrešen 10. 8. 1992 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo 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, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska
29, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje družbenega podjetja v d.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5501199
Firma: ARAVTO, trgovina, transport,
vzdrževanje in popravila motornih vozil,
d.d.
Skrajšana firma: ARAVTO, d.d., Gornja Radgona
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljutomerska 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 invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
Gornja Radgona, vstopili 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega 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; ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., OE MURSKA
SOBOTA, Murska Sobota, Lendavska 5,
vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarja; 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 Branko, 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 mehanična dela; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
50101 Trgovina na debelo z motornimi 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 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; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo 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 debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, 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 vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-

nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 ˝Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,˝ družba ne
opravlja revizijske dejavnosti in pod šifro
74.140 ˝Podjetniško in poslovno svetovanje˝ 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 00992/005391996/MB.

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 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45320
Izolacijska dela; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, 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,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih 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 rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi 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 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

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 Radgona, Podjetje za trgovino, turizem,
gostinstvo, storitve, svetovanje in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Norički vrh 21,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 01250 Reja drugih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije,
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51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55230 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 diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane 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 lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje 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 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje.
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˝, opravlja samo
dejavnost menjalnice in zastavljalnice in

pod šifro 74.140 ˝Podjetniško in poslovno
svetovanje˝, ne opravlja dejavnosti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
67130 ˝Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom˝, sme družba
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti, ki je vpisana pod
šifro 74140 ˝Podjetniško in poslovno svetovanje˝, pa družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji 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 proizvodnjo, za zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu, servis, trgovina, inženiring, 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5295980
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelja: Fekonja Ludvik in Fekonja Vida, oba Sp. Ivanjci, Negova št. 7,
vstopila 14. 11. 1989, vložila po 867.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja 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 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
52120 Trgovina na drobno 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 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

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 preventivno vzgojo
Skrajšana firma: ZAVOD JANEZA
SMREKARJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 9241 Veržej, Trg Slavka Osterca 7
Ustanovitelj: Salezijanski inšpektorat,
Ljubljana, Rakovniška ulica 6, vstop 14.
10. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike; 8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
otrok in mladostnikov; 85315 Druge oblike
institucionalnega varstva; 85323 Dejavnost
dobrodelnih organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih
organizacij; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne 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 Sobota, pod vložno št. 1/02149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
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družbene pogodbe, sedeža družbe, dejavnosti in pooblastil direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5889308
Sedež: 9000 Murska Sobota, Partizanska 30
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 potrebuje pismeno soglasje družbenice Bernot
Barbare; Bernot Barbara, Ljubljana, Ulica
28. maja 61, razrešena 24. 2. 1997 in imenovana za zastopnico, ki zastopa in predstavlja družbo samostojno, posamično do
zneska 1,000.000 SIT. Za vse pravne posle,
katerih vrednost presega 1,000.000 pa potrebuje pismeno soglasje družbenika Gaber
Roberta.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.

Rg-106531
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01236 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa BENKO-TEHNA, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, Puconci, d.o.o., sedež: Puconci 103b,
9201 Puconci, pod vložno št. 1/00865/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, sedeža,
dejavnosti ter naslova družbenika in direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5472253
Sedež: 9201 Puconci, Puconci 403
Osnovni kapital: 1,684.000 SIT
Ustanovitelj: Benko Franc, Puconci, Puconci 390, vstop 8. 1. 1991, vložek
1,684.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 kovinskega stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega 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 karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 45430 Oblaganje tal in sten; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi 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 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; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, 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, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, 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 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi 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 trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi 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 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 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami 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 Trgovina na drobno 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-

Rg-106525
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00802 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa CALCUL, finančno posredništvo in svetovanje, Ljutomer,
d.o.o., sedež: Prešernova 7, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/01792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 ˝Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje˝,
družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 7414 ˝Podjetniško in poslovno svetovanje˝, pa družba ne opravlja arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.
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nost papirnic; 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; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje 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 videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74400 Ekonomsko propagiranje; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

s pogodbenimi obrestmi D+12.5%, zakonitimi zamudnimi obrestmi in stroški, vse v
korist upnice ABC POMURKA INTERNATIONAL MEDNARODNA TRGOVINA
d.d. Murska Sobota, Lendavska 11.

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 gospodarjenje 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 večstanovanjskih hiš, Novo mesto, Šegova ulica
in Drska, vstop 5. 12. 1996, vložek 50.000
SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Škedelj Dušanka, Novo mesto, Drska 46, imenovana 5. 12. 1996 kot predsednik skupnosti lastnikov, zastopa brez omejitev, razen za posle o investicijah in najemanju posojil, ki presegajo 1,000.000 SIT,
sklepa v soglasju s skupščino.
Člani nadzornega sveta: Čič Sašo, Bregar Alojz in Kinčič Jože, vsi vstopili 5. 12.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1996:
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pogodba o upravljanju hiš in Statut lastnikov z dne 5. 12. 1996.

Rg-106535
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01225 z dne 28. 3. 1997
pri subjektu vpisa RIJAL, trgovsko podjetje na debelo in drobno, uvoz-izvoz, gostinstvo in storitve, Lendava, d.o.o., sedež: Partizanska 68, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00620/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5399262
Osnovni kapital: 1,574.200 SIT
Ustanovitelj: Donko Stanislav, Črenšovci, 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 trženje in proizvodnjo, Radenci, d.o.o., sedež: Boračeva 39b, 9252 Radenci, pod
vložno št. 1/00478/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zastavno pravico na osnovnem vložku edinega ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5363578
Na osnovi notarskega zapisa sporazuma
o zavarovanju posojila SV 520/96 z dne 23.
12. 1996 se pri poslovnem deležu ustanovitelja Rozman Janeza, rojenega 23. 9. 1952,
Boračeva 39b, v nominalnem znesku
26,859.926 SIT na drugem mestu za že zaznamovano zastavno pravico, za zavarovanje kredita v višini 200.000 DEM, kar je ob
sklenitvi sporazuma o zavarovanju kredita
18,200.000 SIT, zaznamuje zastavna pravica za izvršljivo terjatev, ki je plačljiva v
tolarjih po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana na dan plačila,

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, trgovina 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 dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5040060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 najemanju kreditov za osnovna sredstva in pogodbe o nakupu ter prodaji stanovanj, ki jih
lahko sklepa ter zanje opravlja druga pravna opravila samo na podlagi zbora delavcev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov 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-102634
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00450 z dne 23. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVOLES, lesna industrija 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 osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti, 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 industrija, p.o., izstop 16. 12. 1996; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 16. 12.
1996, vložek 120,422.000 SIT, odgovornost: 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, odgovornost: 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 odgovarja; Adamčič Katja in ostali udeleženci notranjega 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, vložek 336,358.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 16. 12. 1996, vložek 54,126.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Surina Zajc Cirila, razrešena 16.
12. 1996; generalni direktor Novina Zvonko, Dolenjske Toplice, Dolenje Gradišče 6,
razrešen 16. 12. 1996 in imenovan za zastopnika, ki kot član začasne uprave zastopa 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 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična 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 sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, 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 00972/015191996/BJ z dne 19. 12. 1996.
Pripojitev družb: NOVOLES – DROBNO 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 žago 6, Straža, vpisan na reg. vl. 1/1310/00;
NOVOLES – ŽAGA, proizvodnja žaganega
lesa, Soteska, d.o.o., Soteska 16, Straža, vpisan na reg. vl. 1/1240/00; NOVOLES –
VEZAN LES, furnir, vezane plošče in slojasti elementi, Straža, d.o.o., Na žago 6, Straža, 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 ELEMENTI, 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.

vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih 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 kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina 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 trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-

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, proizvodnja, 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, Belokranjska 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: direktor Halilovič Dino Ruždija, imenovan
20. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 2030 Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva 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 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 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
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penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjena dne 20. 11.
1996.

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; 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; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 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 zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih 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 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih 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 dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926
Športna dejavnost; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjena dne 23. 5.
1995.

Ustanovitelja: OBRTNA ZADRUGA
UNITEHNA, z.o.o., Trebnje, Baragov trg
6, vstop 1. 7. 1996, vložek 5,267.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; OPUS, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Šentrupert, Gornje Jesenice 6, vstop 1. 7. 1996,
vložek 9,782.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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 odpadkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

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 inženiring, 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, Ljubljana-Črnuče, Podgorica 76, vstop 23. 5.
1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pavlin Branka, Straža, Pod vinogradi 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, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Pislak Marija, imenovana 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; družbenica 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 direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin,
papirja in kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2222 Drugo tiskarstvo; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih 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 strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,

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., proizvodnja in storitve, sedež: Baragov trg
6, 8210 Trebnje, pod vložno št. 1/03909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo poslovnih deležev in razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5956692
Osnovni kapital: 15,050.000 SIT

Rg-106177
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00096 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna industrija, d.d., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5043794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 oblačil, d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška
2, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/02525/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo statuta ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5617995
Firma: BETI OBLAČILA, Proizvodnja oblačil, d.o.o., Metlika
Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industrija, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,
izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna industrija, d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 145,368.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 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, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna industrija, d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 216,051.000 SIT, odgovornost: 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 svile 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 debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-106429
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00110 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa KOLPA, trženje, holding, uvoz-izvoz, d.d., Metlika, Rosalnice
5, sedež: Rosalnice 5, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/01233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovni
kapital, nadzorni svet, dejavnost, ustanovitelje in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5100275
Firma: KOLPA, Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d., Metlika
Osnovni kapital: 371,156.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega 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, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 21. 11. 1996, vložek 179,905.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Atanaskovič Branko in ostali udeleženci po priloženem seznamu interne razdelitve, Novo mesto, Mušičeva 8, vstop 21. 11. 1996, vložek
68,788.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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: zastopnik 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 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 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 zapisov; 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 plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28520 Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-

Rg-106181
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00105 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Proizvodnja kopalk in perila, d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/02526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo statusa ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5618029
Firma: BETI KOPALKE IN PERILO,
Proizvodnja kopalk in perila, d.o.o., Metlika
Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industrija, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,
izstop 27. 3. 1992; BETI, Tekstilna industrija, d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 138,040.000 SIT, odgovornost: 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 izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 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 preje, d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/02528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo statusa ustanoviteljev, 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 industrija, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,

Rg-106187
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00156 z dne 14. 4.
1997 pri subjektu vpisa TRELES, mizarsko podjetje Trebnje, d.o.o., sedež: Temeniška pot 4, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/00002/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5143942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 podjetje Trebnje, d.o.o., sedež: Temeniška pot
4, 8210 Trebnje, pod vložno št. 1/00002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika, članov nadzornega sveta 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, odgovornost: ne odgovarja; DPB VIZIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, Novi trg 5, vstop 20. 9. 1996, vložek 12,860.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 poslovnega 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., Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto.
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nega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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 kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje

s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo 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.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih 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.

odraslih in drugo izobraževanje; 9213 Kinematografska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-106430
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00144 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ,
p.o., sedež: Župančičeva 1, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/00065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika, kapitala, naziva
ustanovitelja in uskladitev z zakonom o
zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5052467000
Firma: ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
Skrajšana firma: ZIK ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 63,922.100 SIT
Ustanovitelj: Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 29. 7. 1992,
vložek 63,922.100 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Šeruga-Muren Jasna, razrešena
27. 2. 1997; zastopnica Bohte Irena, Črnomelj, Ulica belokranjskega odreda 1, imenovana 27. 2. 1997, kot pomočnica direktorice nadomešča direktorico samo med njeno začasno odsotnostjo. Pomočnica direktorice ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 211
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 804 Izobraževanje

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 nameravane 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, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Seničar Slavko, Novo mesto, Tavčarjeva ulica 1, imenovan 8. 4. 1997, za sklenitev vsakega posla potrebuje sopodpis namestnika direktorja; družbenik Dimitrov
Fidančo, imenovan 8. 4. 1997, kot namestnik direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
13200 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve rude; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 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; 51700 Druga
trgovina na debelo; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Po-

Št. 69 – 13. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5487

slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi sklenjena dne
8. 4. 1997.

tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5114 Posredništvo 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 drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 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;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjena dne 10. 3.
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, trženje, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: MARKUS, d.o.o., Novo mesto
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških
strojev;
3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-

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, Črnomelj, Nova Loka 39, vstop 10. 3. 1997,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlakar Simona, Adlešiči, Jankoviči
16, vstop 10. 3. 1997, vložek 765.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Vranešič Valerija, imenovana 10. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-

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 VINOGRADNIŠTVO, proizvodnja, kletarstvo in trgovina, d.o.o., Šentjernej
Skrajšana firma: ŠTEMBERGER VINOGRADNIŠTVO, 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: direktor Štemberger Vinko, imenovan 27. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenik 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 drugega sadja; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52250 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pjač in napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
7482 Pakiranje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjena dne 27. 2.
1997.

agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih 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 prehrano živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 160 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov; 183 Strojenje in dodelava 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 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 245 Proizvodnja mil in
pralnih praškov, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247
Proizvodnja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za
gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa,
apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih
sredstev in drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 321 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 322 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 331 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industijsko procesno krmiljenje;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko pro-

Rg-106437
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00010 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa DOLENJSKI INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska 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 FINANČNA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, d.o.o. in delničarji (15 595) iz seznama, priloženem Statutu d.d., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 6. 2.
1995, vložek 5.580,266.000 SIT, odgovornost: 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, izobraževanje, 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 spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih

Rg-106440
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00176 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa VOLAR, Inženiring, trgovina in zastopanje, d.o.o., sedež: Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03905/00 vpisalo v sodni register 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, Studenec 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, odgovornost: 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, kovinarstvo, trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež: Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, 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: družbenik 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, exportimport, Novo mesto, d.o.o., sedež: Dilančeva 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, exportimport, 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 toplice, Pod Cvingerjem 18, vstop 21. 10. 1996,
vložek 28,394.523 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Urbančič Jože, imenovan 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnik direktorja.

Št. 69 – 13. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5489

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 glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
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
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih 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 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Pogodba o odsvojitvi dela poslovnega
deleža z dne 21. 10. 1996.

navigacijo; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 8. 4. 1997.

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, inženiring 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, Jurčičeva 3, vstop 8. 4. 1997, vložek 1,070.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gole-Reberšak Vanja, Trebnje, Jurčičeva 22, vstop
8. 4. 1997, vložek 430.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gole Janez, imenovan 8. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenica GoleReberšak 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 gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih 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 tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,

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 firme, spremembo sedeža, prostovoljni izstop
družbenika, spremembo poslovnih deležev
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5906121
Firma: DOMINAL, Podjetje za inženiring, 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-Črnuče, 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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Pavlin Branka, razrešena 10. 4. 1997
kot namestnica direktorja.
Izjava družbenika o prostovoljnem izstopu 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, VertriebsHolding Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Ratingen, Nemčija, Kreuzerkamp 11,
vstop 14. 4. 1997, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bartelj Jadranka, Novo mesto,
Slančeva ulica 1, imenovana 14. 4. 1997,
zastopa družbo skupaj z direktorjem Wolfgangom Haroldom Molitorjem; direktor
Wolfgang Harold Molitor, Rosrath, Hoffnungsthaler
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 lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 14. 4. 1997.

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 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 deleža št. 012-96/02 z dne 1. 3. 1996.

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 Pridobivanje 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 izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6023 Drug kopenski

Rg-107484
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00026 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) za leto
1995 s temile podatki:
Matična št.: 5867690
Osnovni kapital DPB VIZIJE, pooblaščene 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 provizije VIZIJI družbi za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Novo mesto.
Rg-107485
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 97/00174 z dne 5. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SIKRA ELEKTROLITI,
Proizvodnja elektrolitskih kondenzatorjev, d.o.o., Mokronog, sedež: Stari trg 36,
8230 Mokronog, pod vložno št. 1/01265/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije 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, odgovornost: 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 elementov iz keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;

Rg-107702
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00218 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa GIM, gradbeništvo, inženiring, mehanizacija, d.o.o.,
sedež:
Ljubljanska cesta 104, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01870/00 vpisalo v sodni

Št. 69 – 13. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5491

potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74202 Prostorsko planiranje 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; 7470
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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 spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5906121
Ustanovitelji: Pislak Marija, Ljubljana,
Grassellijeva ulica 20, 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, odgovornost: ne odgovarja; Cibic Gorazd, Novo mesto, Lebanova ulica 50,
vstop 8. 5. 1997, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radešček Dušan,
Novo mesto, Gubčeva ulica 2, vstop 8. 5.
1997, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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.

register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 1193309
Firma: UNITED GOLD STARS –
INOX, proizvodnja, inženiring in trgovina, 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: direktor 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 Proizvodnja 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 kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih 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 hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja 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 svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne

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 pogodbe z dne 29. 4. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5324165
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 4532 Izolacijska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala.
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 podatki:
Matična št.: 1122029
Firma: VESTA-S. G., družba za gospodarjenje in upravljanje večstanovanjskih 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 večstanovanjskih hiš, Novo mesto, Ulica Slavka
Gruma, vstop 22. 12. 1996. vložek 50.000
SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 Avgust, 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 plačilo 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.,

Rg-107726
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00204 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa GEA, geodetske storitve, računalniške storitve, gradbena dokumentacija, trgovina, d.o.o., Črnomelj,
sedež: Belokranjska 21, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/01588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva firme in skrajšane firme, spremembo sedeža
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5459141
Firma: GEA, geodetske storitve, računalniške storitve, gradbena dokumentacija, 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 nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 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.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično 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
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opreme za motorna vozila in njihove motorje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5114 Posredništvo 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 električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 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 popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 25. 4. 1997.

kov; 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 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 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 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
popravila, d.n.
Dejavnost, izbrisana dne 23. 5. 1997:
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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 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.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12. Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba opravlja razen revizijske dejavnosti.
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 12. 12. 1996.

Rg-107731
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00418 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELBA, trgovina, inženiring, 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 ustanoviteljev in poslovnih deležev, razširitev dejavnosti ter spremembo naslova ustanoviteljev 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 odgovarja; Bevec Tatjana, Ljubljana, Slomškova ulica 35, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,260.889,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-

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 spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5901448
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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, posle razpolaganja z nepremičninami, njihovim 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 VARSTVENI ZAVOD OTON ZUPANČIČ ČRNOMELJ, p.o., sedež: Kidričeva 18b, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5057019
Firma: VRTEC OTONA ZUPANČIČA ČRNOMELJ
Skrajšana firma: VRTEC ČRNOMELJ
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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SLOVENJ GRADEC
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 usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter proizvodnjo, 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: direktor 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 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85325 Dejavnost
invalidskih podjetij.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 “poizvedovalne 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, inženiring in storitve, d.o.o., sedež: Trg svobode 21, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/05974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti 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 impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
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rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno 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 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 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih 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 lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje 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 propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov” razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 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 svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti 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, trgovsko in transportno podjetje, d.o.o., sedež: Čečovje 58c, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/07396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta 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 motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
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ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” razen “pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 52.488
“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 svetovanje” razen “revizijske dejavnosti.”

nih 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 inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.” razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov.”

Rg-107335
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00080 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa MERX KOZJAK, gostinsko 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 podatki:
Matična št.: 5199093
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konečnik Ivan, razrešen 3. 3. 1997;
direktor Peče Ljubo, Maribor, Vrbanska cesta 18, imenovan 3. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

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: direktorica Klemenc Marica, Prevalje, Trg
3c, imenovana 9. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:
1771 Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 85325 Dejavnost invalidskih 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 posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EXACTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Prežihova 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: Ružman 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 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in šport-

Rg-107333
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00170 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa UTEKS-TRADE, podjetje 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: direktor 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 proizvodnjo, trgovino in promet d.o.o., Pohorska 6a, Slovenj Gradec.

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, skrajšane firme, pravno organizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
tipa zastopnika, nadzornega sveta ter uskladitev 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 Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
4. 12. 1996, vložek 22,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega 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 razdelitve, vstopili 4. 12. 1996, vložili 22,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 4. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Irena, 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 motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 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 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,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s

svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na 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 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 67.13
“pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom” dovoli se opravljanje
dejavnosti “menjalništva”; pri dejavnosti
pod šifro 74.12 “računovodske, knjigovodske 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.

meritve, sedež: Koroška 11, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5089417
Firma: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ
GRADEC
Osnovni kapital: 51,378.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina Občine Slovenj Gradec, izstop 27. 2. 1992; Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva
ulica 20, vstop 27. 2. 1992, vložek
51,378.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Maurič Franc, razrešen 31. 10.
1986 kot pomočnik ravnatelja; zastopnik
Lasbaher Franc, razrešen 31. 8. 1985; zastopnik Turičnik Tone, razrešen 31. 8. 1988
kot ravnatelj; zastopnica Roncelli-Vaupot
Silva, razrešena 9. 10. 1996 kot ravnateljica; direktorica Roncelli-Vaupot razrešena
22. 12. 1996; zastopnik Tancer Danijel,
Ravne na Koroškem, Preški vrh 25, razrešen 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni 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 razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80220 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje Srednješolsko
tehnično in poklicno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

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, zdravstvene, gostinsko-turistične in lesarske us-

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 kovinskih 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 Marjeta, Repnik-Petrič Andreja in Pušnik Niko,
vsi izstopili 21. 2. 1997; Garb Andrej, Pušnik 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 spremembo osnovnega kapitala, družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5800820
Osnovni kapital: 1,512.400 SIT
Ustanovitelj: Škudnik Aleksander, Mežica, Mariborska 9, vstop 24. 3. 1993, vložek 1,512.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Filip Andreas, izstop 17. 8. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Filip Andreas, razrešen 17. 8. 1996;
direktor Škudnik Aleksander, razrešen 17.
8. 1996 kot namestnik direktorja in imenovan 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 embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in

kartona; 2956 Proizvodnja strojev za posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje 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 kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo 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 “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 svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” 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 storitve, 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, dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5773750
Firma: ARICA OIL, trgovina na drobno 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 gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih 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, avtobusni promet in turizem, d.d., sedež:
Perzonali 48, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/04190/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5410711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tevž Martin-Davorin, Ravne na Koroškem, 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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