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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-43274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05620 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa DESETICA TRADE, družba za iz-
gradnjo in koriščenje poslovnih prosto-
rov, d.d., Ljubljana, Linhartova 13, se-
dež: Linhartova 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24727/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, deležev osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5810086
Firma: DESETICA TRADE, inženi-

ring, trgovina in turizem, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: DESETICA TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trpin Maksimiljan in Tr-

pin Josipina Pika, oba Ljubljana, Pod breza-
mi 15, vstopila 6. 7. 1993, vložila po
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
EMONA MAXIMARKET, d.o.o., Ljublja-
na, Trg republike 1, vstop 6. 7. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
IMOS INŽENIRING, d.d., Ljubljana, Lin-
hartova 13, vstop. 6. 7. 1993, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,

svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje;7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-43275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05022 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  LJUBLJANSKI  URBANISTIČNI
ZAVOD, d.d., sedež: Vojkova 57, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5077923
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jordan Ferdo, razrešen 11. 10. 1995;
direktor Turk Stanislav, razrešen 11. 10.
1995; član uprave Flajs Miloš, Ljubljana,
Malči Beličeve 135, razrešen 11. 10. 1995
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktorica Najdič Zden-
ka, razrešena 11. 10. 1995.

Člani nadzornega sveta: Vrhovec Mar-
jan, izstop 28. 9. 1995; Blaž Tomaž in Grgič
Vedran, oba vstopila 25. 8. 1995.

Rg-43276

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04900 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – KO-
MERCIALNO PODJETJE KOPO, d.o.o.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, sedež: Gerbiče-
va 98, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09651/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5434530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kosec Peter, razrešen 30. 9. 1995;
direktor Prešern Vasilij, Ljubljana, Ažma-
nova 36, imenovan 30. 9. 1995, ne sme brez
soglasja skupščine družbe sklepati poslov,
ki pomenijo spremembo premoženja druž-
be.

Rg-43277

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04379 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa TOPPS, pleskarstvo in pečarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Povšetova 16, sedež:
Povšetova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11672/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, skrajšano firmo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5475961
Firma: TOPPS, izvajanje cevnih inšta-

lacij, d.o.o.
Skrajšana firma: TOPPS, d.o.o.
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Senože-

ti 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Anžin Rado, izstop 8. 8.

1995; Uštar Marjan, Dol pri Ljubljani, Se-
nožeti 30, vstop 8. 8. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžin Rado, razrešen 8. 8. 1995; di-
rektor Uštar Marjan, imenovan 8. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev

in kotlov za centralno ogrevanje; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-43278

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04299 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa VBH Trgovina, podjetje za trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 22, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5808367
Firma: VBH Trgovina, podjetje za tr-

govino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Prušnikova 95

Skrajšana firma: VBH Trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1210 Ljubljana, Prušnikova 95.

Rg-43279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04236 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., območ-
na enota Kranj, sedež: Bleiweisova 20,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/10687/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, zastopnika in skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5063345003
Firma: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ob-

močna enota Kranj, Kranj, Bleiweisova 20
Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,

d.d., Območna enota Kranj
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lotrič Franc, razrešen 1. 6. 1995;
direktor Troha Aleksander, Kranj, Šorlijeva
15, imenovan 26. 5. 1995, zastopa območno
enoto Kranj neomejeno v okviru dejavnosti
območne enote, toda v prometu nepremič-
nin, ki predstavljajo osnovna sredstva ob-
močne enote, pa omejeno, s sklepi uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d.

Rg-43280

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04235 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Območna enota Kranj, Poslovna
enota Jesenice, sedež: Cesta maršala Tita
16/I, 4271 Jesenice, pod vložno št.
1/10687/13 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, zastopnika in skraj-
šano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5063345004
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Kranj, Poslovna enota Je-
senice, Jesenice, Cesta maršala Tita 16/I

Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Območna enota Kranj, Poslovna eno-
ta Jesenice

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gregori Jože, razrešen 30. 3. 1992

kot vodja poslovne enote; zastopnica Pla-
ninc Janka, Tržič, Purgarjeva 6, imenovana
1. 6. 1995, kot vodja poslovne enote Jeseni-
ce zastopa poslovno enoto neomejeno v ok-
viru dejavnosti poslovne enote.

Rg-43281

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04161 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa VELEBIT K.M.S., dioničko društvo za
trgovinu i usluge Zagreb, Draškovićeva 13,
Podružnica VELEBIT K.M.S. Ljubljana,
Resljeva 44, sedež: Resljeva 44, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sede-
ža, zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5847460
Firma:  VELEBIT  K.M.S.,  dioničko

društvo za trgovinu i usluge Zagreb,
Draškovićeva 13, Podružnica VELEBIT
K.M.S., Ljubljana, Dunajska 22

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bulj Jesenka, razrešena 11. 7. 1995;
zastopnica Arh Irenka, Ljubljana, Kvedrova
3, imenovana 11. 7. 1995, kot predstavnica
predstavlja in zastopa podružnico neomeje-
no, razen za: odobritev zaključnega računa
in drugih letnih finančnih izkazov; za pod-
pis pogodb, ki presegajo vrednost 50.000
DEM v tolarski protivrednosti; za odloči-
tve, ki so vezane za statusne spremembe
podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
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dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdekli; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje; skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 726 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; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-43282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03993 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa MIB, finančne in računovodske sto-
ritve, d.o.o., Mengeš, sedež: Slomškova 13,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/12378/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495865
Firma: MIB, finančne in računovodske

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MIB, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg OF 14
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 511

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-

sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-43284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03216 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ELEKTROSTROJ, Podjetje za pro-
izvodnjo, servisiranje in prodajo elektro-
strojnih naprav, Kisovec, Rudarska 2,
d.o.o., sedež: Rudarska 2, 1412 Kisovec,
pod vložno št. 1/09949/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5451906
Firma: ELEKTROSTROJ, Podjetje za

proizvodnjo, servisiranje in prodajo elek-
tro-strojnih naprav, d.o.o., Zagorje ob Sa-
vi

Skrajšana  firma:  ELEKTROSTROJ,
d.o.o., Zagorje ob Savi

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Grajska 1
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-

nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zboni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
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koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane spodatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-43287

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01569 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  POOL  ZA  ZAVAROVANJE  IN
POZAVAROVANJE JEDRSKIH NE-
VARNOSTI GIZ, Firma v angleškem pre-
vodu: NUCLEAR INSURANCE AND

REINSURANCE POOL, sedež: Mikloši-
čeva 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25320/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5846714
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Na-

da, Čeč Dušan, Cotar Drago in Miklavčič
Mirko, vsi vstopili 24. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega.

Rg-43288

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19797 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  NAMA  INTERNATIONAL,  Pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Čopova 9, sedež: Čopova 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12864/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5506964
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Pirc Ruža, Ljubljana, Kunaverjeva
ulica 12, razrešena 1. 12. 1994 kot v.d. di-
rektorja in imenovana za prokuristko; di-
rektor Manzan Giovanni, Spresiono, Via
Strada dei Vegri 4-6, imenovan 1. 12. 1994,
lahko sklene posle glede razpolaganja z ne-
premičninami, njihovim delom o obremeni-
tvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter
druge po naravi podobne posle, le na podla-
gi predhodnega soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-43289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17622 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO PRIS, podjetje za računalniš-
tvo in industrijske sisteme, d.o.o., Vrhni-
ka, Verd, sedež: Verd, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/06552/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5303915.

Rg-43290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17141 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  TOVIL,  tovarna  vijakov,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5033926
Firma:  SLOVENSKE  ŽELEZARNE-

TOVIL, tovarna vijakov Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana  firma:  SŽ  TOVIL,  d.o.o.,

Ljubljana

Rg-43291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16901 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa LESNINA FINANCE, finančno sve-
tovanje in druge poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova
53, 1000 Ljubljana pod vložno št.
1/03781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5236886
Osnovni kapital: 101,171.145 SIT
Ustanovitelji: LESNINA VELETRGO-

VINA, notranja in zunanja trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Parmova
53, vstop 6. 12. 1989, vložek 30,802.131
SIT, odgovornost: ne odgovarja; LESNINA
LGM, Trgovsko podjetje za les in gradbeni
material, p.o., Ljubljan, Parmova 53, vstop
6. 12. 1989, vložek 8,525.159 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; LESNINA
MAVRICA, trgovsko podjetje z barvami in
laki, p.o., izstop 31. 12. 1992; LESNINA
INŽENIRING, podjetje za projektiranje,
gradnjo in opremo objektov, Ljubljana, Par-
mova 53, vstop 6. 12. 1989, vložek
10,092.313 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; LESNINA IGT, Inženiring za gradnjo in
tehnologijo, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 13,
vstop 6. 12. 1989, vložek 3,248.030 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LESNINA
INTERLES, Podjetje za zunanjetrgovinsko
dejavnost, p.o., Ljubljana, Dunajska 21,
vstop 6. 12. 1989, vložek 31,001.406 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LESNINA
SOPOTA, lesna industrija, p.o., Radeče, Pot
na jez 12, vstop 6. 12. 1989, vložek
4,788.369 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
LESNINA SIMOLES, Lesna industrija, p.o.,
Ivančna Gorica, Stanetova 9, vstop 6. 12.
1989, vložek 1,634.369 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; LESNINA MIZARSTVO
GROSUPLJE, podjetje notranje opreme,
p.o., izstop 31. 12. 1992; LESNINA EMMI,
Predelava aluminija in lesa, p.o., Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 37a, vstop 6. 12.
1989, vložek 7,903.458 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; LESNINA RAČUNALNIŠKI
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Parmova
53, vstop 6. 12. 1989, vložek 1,587.955 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LESNINA
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STORITVE, Podjetje za marketing, računo-
vodstvo in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, vstop 6. 12. 1989, vložek
1,587.955 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-43292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16316 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa  ISKRA  ELEKTROZVEZE-TRANS-
MISSION, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, tipa
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5665558
Skrajšana firma: ISKRA TRANSMIS-

SION, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: ISKRA ELEKTROZVEZE,

p.o., Ljubljana, Stegne 11, vstop 30. 9. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lavrič Andrej, Ljubljana, Mucher-
jeva 11, razrešen 18. 5. 1994 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov 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 krmilje-
nje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 4010 Oskrba z elektriko; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5118 Poredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravh; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16162 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE,
p.o., Kočevje, sedež: Roška cesta 18, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/11534/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5170001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Odorčič Tihomir, razrešen 17. 4.
1992; direktor Petrovič Mihael, Kočevje,
Kocljeva 8, imenovan 17. 4. 1992, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-43297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00132 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES Proles, družba za
zunanjo in notranjo trgovino z gradbeno
mehanizacijo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 22, sedež: Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13569/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbene pogodbe in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526507
Firma: SLOVENIJALES Proles, druž-

ba za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5838 Št. 74 – 4. XII. 1997

rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nammi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina

na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-43299

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00266 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Medvešek Pušnik, Borzno posred-
niška hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20856/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Osnovni kapital: 90,000.000 SIT.

Rg-46791

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03661 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu
vpisa AVRAS, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., sedež: Detelova 9, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/22288/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razveljavitev
sklepa Srg 95/1777, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5956480
Firma: BEZLAJ & ETRAS, storitve,

trgovina in proizvodnja, k.d., Mengeš
Skrajšana firma: BEZLAJ & ETRAS,

k.d., Mengeš
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Bezlaj Marko, Blejska Do-

brava, Kočna 10, vstopil 30. 3. 1995, vložil
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, in
Bezlaj Marija, Domžale, Krakovska 10b, iz-
stopila in ponovno vstopila 30. 3. 1995, vlo-
žila 99.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bez-
laj Marija, razrešena 30. 3. 1995 kot direk-
torica in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina 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; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-46793

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04567 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Zadružna zveza Slovenije, zadruga
z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19526/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
– nove ustanovitelje, spremembo zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5021987
Ustanovitelji: Kmetijsko gozdarska za-

druga Ljubljana, z.o.o., izstopila 13. 12.
1994; Mlekarska zadruga Prevoje, z.b.o.,
Lukovica, Prevoje 77, vstopila 19. 7. 1995,
vložila 81.421 SIT, Zveza zadrug Ljublja-
na, z.b.o., Ljubljana, Tržaška 303, vstopila
16. 10. 1995, vložila 84.682 SIT, Kmetijska
zadruga Lucija, z.o.o., Portorož, Kampulin
1, vstopila 15. 2. 1996, vložila 89.893 SIT,
Ovčerejska, sadjarska in vrtnarska kmetij-
ska zadruga Stari Breg, z.o.o., Kočevje, Stari
Breg 2, vstopila 15. 2. 1996, vložila 89,893
SIT, Kmetijska gozdarska zadruga Komen-
da, z.o.o., Komenda, Glavarjeva 63, vstopi-
la 12. 6. 1996, vložila 89.950 SIT, Agrosad
kmetijska zadruga, z.o.o., Slovenska Bistri-
ca, Trg svobode 22, vstopila 24. 6. 1996,
vložila 89.846 SIT, in Kmečka družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, vstopila 24. 6.
1996, vložila 89.846 SIT – odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopik Frelih Leopold, razrešen 3. 7. 1996;
zastopnik Vrisk Peter, Vojnik, Ivenca 16,
imenovan 3. 7. 1992, kot predsednik uprav-
nega odbora predstavlja in zastopa zadrugo
brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Toplak Simon,
Judež Božo, Orešnik Ivo in Petač Jernej,
izstopili 3. 7. 1996; Korent Magdalena, Po-
renta Janko, Frajham Lojzka in Smrkolj Ci-
ril, vstopili 3. 7. 1996.

Rg-46810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05454 z dne 11. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Turistični poslovni sistem Kompas,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Pražakova  4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07000/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5004519
Firma: Kompas, Turistično poslovni si-

stem, d.o.o.

Rg-46814

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01374 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa EFTIS, založništvo, marketing, proda-
ja, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 105, se-
dež: Dunajska 105, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21367/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700892
Firma: BEŽIGRAF, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  BEŽIGRAF,  d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelji: Mikuž Davorin in Sunko

Ivan, izstopila 13. 3. 1996; Mikuž Marjeta,
Ljubljana, Dunajska 105, vstopila 13. 3.
1996, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikuž Davorin in zastopnik Sunko
Ivan, razrešena 13. 3. 1996; direktorica Mi-
kuž Marjeta, imenovana 13. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-46815

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01964 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa KMEČKI SKLAD 1, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/2582/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5885809
Vpiše se pooblastilo direktorju, dano v

točki 6.3.1. statuta pooblaščene investicij-
ske družbe Kmečki sklad 1, d.d., z dne
23. 10. 1995, da se osnovni kapital poveča
za 474,500.000 SIT v prvih petih poslov-
nih letih.

Rg-46816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01965 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa KMEČKI SKLAD 2, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26440/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pooblasti-
lo upravi za povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5909015
Vpiše se pooblastilo direktorju, dano v

točki 6.3.1. statuta pooblaščene investicij-
ske družbe Kmečki sklad 2, d.d., z dne 16. 6.
1995, da se osnovni kapital poveča za
474,500.000 SIT v prvih petih poslovnih
letih.

Rg-46817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01966 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa KMEČKI SKLAD 3, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27621/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pooblasti-
lo upravi za povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5935628
Vpiše se pooblastilo direktorju, dano v

točki 6.3.1. statuta pooblaščene investicij-
ske družbe Kmečki sklad 3, d.d., z dne
23. 2. 1996, da se osnovni kapital poveča
za 200,852.000 SIT v prvih petih poslov-
nih letih.

Rg-46823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02468 z dne 27. 6. 1996 pri subjektu
vpisa DU PONT DE NEMOURS INTER-
NATIONAL S.A., Podružnica v Sloveniji,
sedež: Tolstojeva ul. 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5847982
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156

Rg-46824

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02555 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu vpi-

sa FOTO TIVOLI, Podjetje za fotograf-
sko propagandno dejavnost in trgovino,
p.o., Ljubljana, Cankarjeva 7, sedež: Can-
karjeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00262/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5072425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jankovič Stanislav, razrešen 18. 5.
1996; direktor Skvarča Andrej, Ljubljana,
Ulica Koroškega bataljona 9, imenovan
21. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46825

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02664 z dne 26. 6. 1996 pod št. vložka
1/25079/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5824699006
Firma: EUREST, Podjetje za gospodar-

ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljublja-
na-podružnica Novo mesto, Belokranjska
4, Novo mesto

Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljub-
ljana-podružnica Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranj-

ska 4
Ustanovitelj: EUREST, Podjetje za gos-

podarske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, vstop 24. 5. 1996, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vardijan Marija, Novo mesto Kna-
felčeva ulica 22, imenovana 24. 5. 1996,
zastopa podružnico brez omejitev kot njen
vodja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-46827

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02666 z dne 26. 6. 1996 pod št. vložka
1/25079/03 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5824699004
Firma: EUREST, Podjetje za gospo-

darske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana-podružnica Muta, Koroška c.
51, Muta

Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljub-
ljana-podružnica Muta

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2366 Muta, Koroška c. 51
Ustanovitelj: EUREST, Podjetje za gos-

podarske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, vstop 20. 5. 1996, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ledinek Vincencija, Radlje ob Dra-
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vi, Vorančeva 24, imenovana 20. 5. 1996,
zastopa podružnico brez omejitev kot njen
vodja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-46829

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02668 z dne 26. 6. 1996 pod št. vložka
1/25079/05 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5824699003
Firma: EUREST, Podjetje za gospodar-

ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljublja-
na-podružnica Grosuplje, Adamičeva 36,
Grosuplje

Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljub-
ljana-podružnica Grusuplje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1290 Grosuplje, Adamičeva 36
Ustanovitelj: EUREST, Podjetje za gos-

podarske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, vstop 27. 5. 1996, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bregar Emil, Ljubljana, Magajnova
24, imenovan 27. 5. 1996, zastopa podruž-
nico brez omejitev kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-46830

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02669 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa EUREST, Podjetje za gospodarske sto-
ritve, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25079/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5824699
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402

Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-46833

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02863 z dne 27. 6. 1996 pod št. vložka
1/28077/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950694
Firma:  TH  MOBIL,  trgovina  in  za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: TH MOBIL, d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ulica

Jožeta Jame 12
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Jožko, Rakek, Pod

Srnjakom 17, in Horvat Peter, Kamnik, Za-
price 8, vstopila 25. 4. 1996, vložila po
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomšič Jožko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Horvat Peter, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja, imenovana 25. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-46835

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

96/02884 z dne 27. 6. 1996 pod št. vložka
1/28069/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950732
Firma: SIAM COMMERCE, družba za

trgovino, d.o.o., Ljubljana, Kleče 36
Skrajšana firma: SIAM COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kleče 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vašalić Aida, Sarajevo,

BiH, M. Tita 54, vstop 29. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vašalić Aida, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Pegan Nataša, Por-
torož, Vojkova 48, Lucija, obe imenovani
29. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motorimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
srendištvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, me-
hkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obede-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-

mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-46840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02889 z dne 26. 6. 1996 pod št. vložka
1/28068/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950791
Firma:  MEDI  CENTER,  zdravstveni

center, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDI CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kuzmičeva uli-

ca 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čelhar Stane, Portorož,

Kosovelova ulica 32, Lucija, Batič Boštjan,
Ljubljana, Dunajska cesta 351, in Koršič
Igor, Ljubljana, Vojkova ulica 48, vstopili
28. 5. 1996, vložili po 500.000 SIT, odgo-
vornost. ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Čelhar Stane, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, razen odsvojitve nepremičnin in naje-
manja kreditov prek tolarske protivrednosti
80.000 DEM, preračunano v tolarje po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa
pogodbe; zastopnik Batič Boštjan, ki kot prvi
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, razen odsvojitve nepremičnin in
najemanja kreditov prek tolarske protivred-
nosti 80.000 DEM, preračunano v tolarje po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pod-
pisa pogodbe; in zastopnik Koršič Igor, ki
kot drugi namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev, razen odsvojitve nepre-
mičnin in najemanja kreditov prek tolarske
protivrednosti 80.000 DEM, preračunano v
tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan podpisa pogodbe.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
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celanom, steklenino, tapetami, čistilli; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-

kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podakovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8511 Bolnišnična zdravstvena de-
javnost; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85121 Osnovna zdravstvena de-
javnost; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alter-
nativne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85311 Dejav-
nost domov za starejše; 85312 Dejavnost
posebnih socialnovarstvenih zavodov za
odrasle; 85313 Dejavnost socialnovarstve-
nih zavodov za usposabljanje otrok in mla-
dostikov; 85314 Dejavnot varstveno delov-
nih centrov, 85315 Druge oblike institucio-
nalnega varstva; 85321 Dejavnost centrov
za socialno delo; 85322 Dejavnost invalid-
skih organizacije; 85323 Dejavnost dobro-
delnih organizacij; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512

Dejavnost arhivov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov.

Rg-46845

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02929 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa AC – Union, d.o.o. za notranjo in zuna-
njo trgovino z avtomobili in deli, Ljublja-
na, Savska 2, sedež: Savska 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5662893
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gutnik Janez, razrešen 30. 4. 1996;
zastopnik Gradišek Dominik, Ljubljana, Ko-
gojeva ul. 4, imenovan 1. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-46852

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03181 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa PAPIR PLASTIKA, d.o.o., podjetje za
trgovino z neživilskimi proizvodi, zuna-
njo trgovino, zastopanje tujih partnerjev
in konsignacijo, Ljubljana, Leskoškova 4,
sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13616/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5527015
Ustanovitelja: Novak Toni, izstopil 19. 1.

1996; Redek Roman, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 22, in Rus Luca, Ljubljana, Preglov
trg 19, vstopila 18. 9. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Toni, razrešen 19. 1. 1996;
direktor Rus Luca, imenovan 19. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimmi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje, 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-46853

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03205 z dne 11. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AG-INVEST, gradbeni inženiring,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Tržaška  132,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5874980
Ustanovitelj: Rogelj Peter, Sraka Jožef,

Pregelj Borut, Rogelj Damjan in Jereb Du-
šan, izstopili 12. 6. 1996; AGROTEHNIKA
TRGOVINA, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132,
vstopila 12. 10. 1994, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pregelj Borut, razrešen 20. 6. 1996;
direktor Sladič Franc, Ljubljana, Vurnikova
ulica 11, imenovan 20. 6. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da ne more brez so-
glasja skupščine družbe opredeliti kadrov-
skih viškov družbe, da ne more brez dovo-
ljenja skupščine družbe odprodati dela sred-
stev družbe ali deleža družbe, da ne sme
hipotekarno obremenjevati nepremičnin in
zastavljati terjatev ali zalog v korist tretjih
brez dovoljenja skupščine družbe, da ne sme
najemati finančnih obveznosti nad 50.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije.

Rg-46856

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03367 z dne 11. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa LHB FINANCE, podjetje za finančne
in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Sloven-
ska cesta 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27765/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
leža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5940397
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT

Ustanovitelj: LHB INTERNATIONALE
HANDELSBANK A.G., Frankfurt am Main,
Grosse Gallusstrasse 16, vstop 1. 3. 1996,
vložek 100,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-46864

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/91643 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu vpisa
LIMAX, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08623/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408571
Firma: LIMAX-ŽERDIN & CO., Trgov-

sko in storitveno podjetje, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: LIMAX-ŽERDIN &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Godec Marko, izstopil
20. 3. 1995; Žerdin Lidija in Žerdin Suzana,
obe iz Ljubljane, Šarhova 30, izstopili in
ponovno vstopili 20. 3. 1995, vložili po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Godec Marko, razrešen 20. 3. 1995;
zastopnica Žerdin Suzana, imenovana 20. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2221 Tiskanje časo-
pisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2734 Vlečenje žice; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih

oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
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obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiraih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mekužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-

tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92512 Dejavnost arhivov; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46870

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03785 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa KOMTEX, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Sostrska c. 25, 1261
Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/24040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5808448
Sedež: 1113 Ljubljana, Vojkova 87
Ustanovitelj: Škerbec Anton, Ljubljana,

Vojkova 87, vstop 8. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocjančič Branka, izstop 8. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kocjančič Branka, razrešena 8. 5.
1995; direktor Škerbec Anton, imenovan
8. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah.

Rg-46871

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03829 z dne 16. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa BRAVIS, zastopstva, inženiring, trgo-
vina, servis, d.o.o., Bjedičeva 8, Ljublja-
na, sedež: Bjedičeva 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10110/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498945
Firma:  BRAVIS,  zastopstva,  inženi-

ring, trgovina, servis, d.o.o., Celovška 108,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Avramčev Gorgi, izstop

25. 5. 1995; Isoski Ratko, Ljubljana, Kuna-
verjeva 8, vstop 25. 5. 1995, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avramčev Gorgi, razrešen 25. 5.
1995; direktor Isoski Ratko, imenovan 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja.

Rg-46872

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04019 z dne 16. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa EURO – CARGO, Podjetje za oprav-
ljanje prevoznih storitev v domačem in
mednarodnem cestnem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, Glonarjeva 1, sedež: Glonar-
jeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter uskladitev dejavosti s temile podatki:

Matična št.: 5575125
Ustanovitelj: Zaletel Zlatko, Kranj, Uli-

ca Juleta Gabrovška 19, vstop 3. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; EUROTRANS, p.o. – v stečaju,
izstop 11. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 74 – 4. XII. 1997 Stran 5845

kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-46876

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04930 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa BENO, trgovina in storitve, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Saveljska 61, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11752/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in pripojitev
družbe MARJAN, d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5701074
Osnovni kapital: 2,387.000 SIT
Ustanovitelji: Dovč Beno, vstopil 13. 2.

1991, vložil 795.670 SIT,  ter Dovč Vesna,
vložila 795.670 SIT  in Dovč Marjan, vložil
795.660 SIT, vstopila 27. 4. 1994, vsi iz
Ljubljane, Saveljska 59, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Dovč Marjan in Dovč Vesna, ime-
novana 27. 4. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-

tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 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, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 514 Trgovina na de-
belo 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 4.
1994 o pripojitvi družbe MARJAN, podjet-
je za trgovino in storitve, Ljubljana, d.o.o.,
Saveljska 61, vpisane pri vl. št. 1/12003/00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 27. 4.
1994.

Rg-46877

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07031 z dne 12. 9. 1996 pri subjektu vpi-

sa INFORMACIJSKI, IZOBRAŽEVAL-
NI IN SVETOVALNI CENTER, zavod,
sedež:  Miklošičeva  38,  1000  Ljubljana,
pod vložno št. 1/16046/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljic, deležev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter skrajšano firmo s temile
podatki:

Matična št.: 5591732
Firma: IZIDA, Informacijski, izobra-

ževalni in svetovalni center, zavod, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: IZIDA, zavod, Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 2
Osnovni kapital: 110.000 SIT
Ustanoviteljici: Žerovnik Vojka, Ljub-

ljana, Metoda Mikuža 10, vstopila 7. 5.
1994, in Kalpič Zalar Marta, Ljubljana,
Glinškova ploščad 17, vstopila 4. 12. 1992,
vložili po 55.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kalpič Zalar Marta, razrešena
31. 5. 1994; direktorica Žerovnik Vojka,
imenovana 1. 6. 1994, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7512
Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva, izobraževa-
nja, kulture in druge socialne storitve, razen
obveznega socialnega zavarovanja; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-46882

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18937 z dne 6. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa PICO, podjetje za programski inženi-
ring, marketing in trgovino, d.o.o., sedež:
Sinja Gorica 98, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/05498/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402557
Firma: PICO, družba za trgovino in

storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.973,26 SIT
Ustanovitelji: Zadravec Bojan, vložil

766.006,36 SIT, in Zadravec Zora, vložila
735.966,89 SIT, oba z Vrhnike, Sinja Gori-
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ca 98, vstopila 1. 2. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata; Bogataj Daniel, izstopil 30. 12.
1994; Friškovec Andrej, izstopil 25. 8. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikoma Friškovec Andreju, razreše-
nemu 25. 8. 1994, in Bogataj Danielu, raz-
rešenemu 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 3002 Proizvodnja računal-
niškov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6420 Telekomunikaci-
je; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-46886

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20183 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa ŠIV, servis in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 72, sedež: Celovška 72, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13646/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525896
Osnovni kapital: 2,476.000 SIT
Ustanovitelj: Nadfaluši Josip, Ljubljana,

Na brežini 30, vstop 5. 11. 1991, vložek
2,476.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2614 Proizvodnja ste-
klenih vlaken; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-

skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po pli-
novodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7470 Čiščenje stavb; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-46888

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04674 z dne 3. 10. 1996 pod št. vložka
1/28429/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958857
Firma: PEČJAK & Co, inženiring,

d.n.o., Krka
Skrajšana firma: PEČJAK & Co, d.n.o.,

Krka
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1301 Krka, Ravni dol 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pečjak Slavko in Pečjak

Marija, oba s Krke, Ravni dol 5, vstopila
3. 9. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pečjak Slavko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Pečjak Marija, ki
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, oba imenovana 3. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996. 17710
Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36300 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

60240 Cestni tovorni promet; 74700 Čišče-
nje stavb; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Rg-46889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04676 z dne 10. 10. 1996 pod št. vložka
1/28454/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5969859
Firma: DECOR LINE, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Pod
gozdom cesta VI/7, 1290 Grosuplje

Skrajšana firma: DECOR LINE, d.o.o.,
Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Pod gozdom ce-
sta VI/7

Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Ahlin Marko, Grosuplje,

Pod gozdom, Cesta VI/7, vložil 790.000 SIT,
in Miklič Darko, Ivančna Gorica, Ulica Juša
Kozaka 15, vložil 830.000 SIT, vstopila 4. 9.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: gene-
ralni direktor Ahlin Marko, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Miklič Dar-
ko, imenovana 4. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 2124 Proizvodnja
tapet; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plasti-
čnih mas za gradbeništvo; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 60102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 60302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo

za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9000 Storitve javne higiene;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-46890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04677 z dne 1. 10. 1996 pod št. vložka
1/28415/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5971632
Firma:  PANKI,  TIHELJ,  družba  za

storitvene dejavnosti, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PANKI, TIHELJ, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina,

C. V/12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Tihelj Romana, odgo-

vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Tihelj Janez, odgovornost: ne odgovarja;
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oba iz Ljubljane, Rožna dolina, C. V/12,
vstopila 5. 9. 1996, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tihelj Romana, imenovana 5. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-46895

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04711 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DR. MAPET, igre, igrače in učila,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 43, sedež: Ce-
lovška 43, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11275/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5461847
Firma: DR. MAPET, igre, igrače in uči-

la, d.o.o.
Skrajšana firma: DR. MAPET, d.o.o.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnikoma Regally Tomažu in Regally
Alenki, ki sta bila razrešena 5. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6521 Finančni zakup (leasing);
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-46899

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04728 z dne 25. 9. 1996 pod št. vložka
1/28382/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971721
Firma: DEJ 4, podjetje za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: DEJ 4, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gradni-

kove brigade 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Kranjc Alen-

ka, Postojna, Vojkova ulica 12, vstop 30. 8.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Bojan, Postojna, Vojkova uli-
ca 12, imenovan 30. 8. 1996, kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.
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Rg-46917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03453 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa UNIVIT, d.d., uvoz-izvoz, promet blaga
na veliko, inženiring, sedež: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01519/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo časa pooblastil za zastopanje, članov
nadzornega sveta in statuta z dne 26. 6. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5005426
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kunej Božidar, Šempeter pri Novi
Gorici, Laze 15, razrešen 26. 9. 1996 in po-
novno imenovan 27. 6. 1996, kot član upra-
ve – direktor zastopa družbo brez omejitev
za čas od 27. 6. 1996 do 26. 6. 1997.

Člani nadzornega sveta: Ražen Stanislav,
Svetlik Edvard, Selšek Cvetka, Krevs Ja-
nez, Pilko Ivanka in Lašič Anton, izstopili
26. 6. 1996; Ražen Stanislav, Selšek Cvetka
in Jejčič Bele Hilda, vstopili 26. 6. 1996.

Rg-46919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03475 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa DAN, podjetje za usposabljanje in za-
poslovanje gluhih in naglušnih ter drugih
invalidov, d.d., Ljubljana, sedež: Vojkova
78, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala in povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo pooblastil direktorja in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5700680
Osnovni kapital: 494,058.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vidmar Igor, Ljubljana, Ane Ziherlo-
ve 8, ki od 26. 2. 1996 zastopa družbo z
omejitvijo, da potrebuje predhodno pisno
soglasje nadzornega sveta družbe za zasto-
panje družbe pri sklepanju naslednjih po-
slov: sklepanje, odpoved ali spreminjanje
kakršnekoli pogodbe ali izvajanje pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; najemanje kreditov
ali posojil, katerih vrednost glavnice prese-
ga znesek tolarske protivrednosti 50.000
DEM; dajanje posojil drugim fizičnim ali
pravnim osebam ter odobravanje komercial-
nih ali blagovnih kreditov, katerih vrednost
presega tolarsko protivrednost 50.000 DEM;
najemanje ali dajanje garancij, poroštev, hi-
potek in drugih oblik zavarovanj, ki prese-
gajo tolarsko protivrednost 50.000 DEM;
prodaja, dajanje ali prevzem v zakup sred-
stev, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 50.000 DEM; inve-
sticije, ki po svoji vrednosti presegajo zne-
sek tolarske protivrednosti 50.000 DEM,
ustanavljanje družb – hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; nakup deleža/del-
nic drugih družb; prodaja deleža/delnic
družb hčera.

Iz nadzornega sveta je 20. 6. 1996 izsto-
pila Lukančič Mojca.

Rg-46920

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

96/02559 z dne 18. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa LACOR, Trgovsko podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5590060
Ustanoviteljica: Marek Ivo, izstop 25. 5.

1996; Avsenek Lilijana, Vrhnika, Pionirska
46, Verd, vstop 24. 3. 1992, vložek
1,520.029,52 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega

mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-46926

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03749 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa ŠIV, servis in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 72, sedež: Celovška 72, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13646/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5525896
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 405
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi,

sprejeta dne 10. 7. 1996.

Rg-46932

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03775 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu
vpisa AC-ZASTOPSTVA, d.o.o. za notra-
njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, Allendejeva ulica 5, se-
dež: Allendejeva ulica 5, 1113 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5671493
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem.

Rg-46933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03832 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa TRGATEV, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d. sedež: Gosposvetska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5859310
Člana nadzornega sveta: Počivavšek Ta-

dej, izstopil 20. 6. 1996; Eržen Ivo, vstopil
20. 6. 1996.

Rg-46934

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03979 z dne 12. 9. 1996 pri subjektu
vpisa EXCO, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000 Ljub-
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ljana, pod vložno št. 1/23749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev in deležev, dopolnitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5775426
Firma: EXCO, založba, multimediji,

komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: EXCO, d.o.o.
Ustanovitelj: Benčič Zvonimir, Zagreb,

Vinogradska 13, vstop 26. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korpnik Henrik, izstop 17. 7. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Korpnik Henrik, razrešen 25. 7. 1996;
Benčič Zvonimir, Zagreb, Vinogradska 13,
razrešen 25. 7. 1996 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Biber Marjana,
Ljubljana, Pleteršnikova 32, imenovana
25. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig.

Rg-46936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04096 z dne 12. 9. 1996 pod št. vložka
1/28333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959683
Firma: KISS LINE GOSTIČ & CO.,

d.n.o., svetovanje in razvedrilne dejavno-
sti

Skrajšana firma: KISS LINE GOSTIČ
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 103

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gostič Marko, Ljubljana,

Hudovernikova 8, in Kirn Gostič Mojca,
Ljubljana, Pot na Golovec 7, oba vstopila
2. 8. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Gostič Marko in Kirn Gostič Mojca,
imenovana 2. 8. 1996, zastopata družbo brez
omejitev, razen pri poslih, ki se ne opravlja-
jo redno v okviru dejavnosti ali pa so poseb-
nega in rizičnega pomena, ko vsak od njiju
potrebuje predhodno soglasje drugega druž-
benika. Taki posli so: pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; gradnja ali re-
konstrukcija zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalska udeležba v drugih družbah; koo-
peracijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
daljša od enega leta; ustanovitev ali ukini-
tev filial ali obratov; najem kreditov ali da-
janje poroštev; sprejem ali odpust vodilnih
zaposlenih; dodelitev ali odvzem prokure;
redni posli v okviru dejavnosti družbe, pri
katerih vrednost preseže tolarsko protivred-
nost 3.000 DEM.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-

ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5330 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-46941

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00336 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa LOREX, d.o.o., trgovina, Dunajska 21,
Ljubljana, sedež: Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5516650
Ustanovitelji: Golob Janez, izstopil 19. 1.

1996; Marin Bojan, Ljubljana, Topniška uli-
ca 43, vložil 765.000 SIT, Pulko Majda,
Ljubljana, Ziherlova ulica 10, vložila
245.400 SIT, Paljaruci Gorazd, Ljubljana,
Bratov Učakar 110, vložil 163.200 SIT, Šer-
bec Bojan, Ljubljana, Polanškova ulica 36,
vložil 81,600 SIT, Plahuta Ksenija, Ljublja-
na, Fabianijeva ulica 15, vložila 81,600 SIT,
Zaplotnik Rok, Ljubljana, Celovška cesta
177, vložil 81.600 SIT, in Balaban Miloš,
Ljubljana, Žorgova ulica 89, vložil 81.600
SIT – vstopili 19. 1. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-46947

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03007 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa IPH Center, družba za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 20, sedež: Dunajska
20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanovitelja in
pooblastil zastopnika, uskladitev dejavno-
sti, izbris članov nadzornega sveta in spre-
membo pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5672821
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-

izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, vstop 15. 10.
1992, vložek 211,897.736,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čadež Stanislav, Škofja Loka, Pod-
lubnik 233, ki od 31. 5. 1996 zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri sklepanju tehle
pogodb: 1) pogodb o nakupu, prodaji ter
obremenitvi nepremičnin, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; 2) po-
godb o prometu blaga in storitev nad vred-
nostjo 500.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju ustano-
vitelja; 3) pogodb o nakupu in prodaji os-
novnih sredstev ter drugih vlaganjih, katere
sklepa po predhodnem soglasju ustanovite-
lja; 4) pogodb o najemanju in dajanju krat-
koročnih kreditov in garancijskih pogodb
nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 5) pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Iz nadzornega sveta so 25. 4. 1995 izsto-
pili Osterc Andrej, Vajhandel Bogomir in
Šter Janez.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li;  50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5143
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-46949

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03359 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa IMP PROJEKTIVNI BIRO, d.d., Ljub-
ljana,  Dunajska  7,  sedež:  Dunajska  7,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in predložitev zapisnika
skupščine z dne 1. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5078059
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Povšič Andrej, razrešen 12. 6. 1996;
direktor Maučec Matija, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar, imenovan 12. 6. 1996, za-
stopa družbo z omejitvijo, da za pravne po-
sle, s katerimi se odtujuje ali obremenjuje
nepremično premoženje družbe, potrebuje
soglasje nadzornega sveta.

Rg-46957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13492 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa LEOSS TRADE, Trgovina, zastopstva,
kooperacija, svetovanje in servis, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 19, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5799767
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Drago, Ljublja-

na-Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja 3, in Nad-
les Franci, Ljubljana, Puhova ulica 9, vsto-
pila 14. 10. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debe-
lo 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;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
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nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-46958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15530 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa OZON & CO., kulturna dejavnost,
marketing, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Večna pot 11, sedež: Večna pot
11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11488/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnika in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5465036
Osnovni kapital: 1,585.686 SIT
Ustanovitelj: Tozon Gregor, Ljubljana,

Večna pot 11, vstop 24. 12. 1990, vložek
1,585.686 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tozon Ljudmila, izstop 25. 11. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Tozon Ljudmili, ki je bila razre-
šena 25. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 517 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9132 De-
javnost političnih organizacij; 921 Filmska
in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-46961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18016 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa COST, podjetje za proizvodnjo, notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Ul. bratov Babnik 13, sedež: Ulica bratov
Babnik 13, 1117 Ljubljana, pod vložno št.
1/20937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti in tipa zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700833
Firma: KANKOST, upravljanje nepre-

mičnin in drugega premoženja, poslovno
svetovanje, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana

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

Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kandrič Emil, vložil

2,250.000 SIT, in Kandrič Metka, vložila

250.000 SIT, oba iz Ljubljane, Ul. bratov
Babnik 13, vstopila 16. 12. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kan-
drič Metka, razrešena 5. 4. 1996 kot zastop-
nica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-46968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02849 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa CCIS, gospodarsko interesno zdru-
ženje, Ljubljana, sedež: Podmilščakova
57, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27544/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5935474
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 20
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kosin Marko, Ljubljana, Švabičeva
1, imenovan 7. 6. 1996, ki kot predsednik
združenja zastopa združenje brez omejitev,
in zastopnica Gospodjinački Nataša, Ljub-
ljana, Podmilščakova 57, ki od 7. 6. 1996
kot generalna sekretarka zastopa združenje
brez omejitev.

Rg-46969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02858 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa SOFTECH, računalništvo, projektira-
nje in komercialni posli, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Na dolih 39, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in dejavnosti,
imenovanje namestnika direktorja in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662796
Firma: ACADEMA, d.o.o., Računalniš-

tvo, projektiranje in izobraževanje, Ljub-
ljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Šaranovičeva 12
Ustanovitelja: Oman Matej, Ljubljana,

Na dolih 39, vstopil 6. 7. 1992, in Zore Igor,
Ljubljana, Kančeva ul. 8, vstopil 5. 6. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zore Igor, imenovan 5. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
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vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-46973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02920 z dne 28. 6. 1996 pod št. vložka
1/28088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5949521
Firma: MIBEL TRGOVINA, trgovina,

gostinstvo in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MIBEL TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Križ 28a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Bele Milena, Komenda,

Križ 28a, in Bele Jožica, Laze v Tuhinju,
Zgornji Tuhinj 12a, vstopili 10. 6. 1996, vlo-
žili po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnici Bele Milena in Bele Jožica ter di-
rektor Plevel Franc, Komenda, Križ 28, ime-
novani 10. 6. 1996, zastopajo družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1582 Proizvodnja

prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 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 inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,

čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5147 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
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porabe; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-46975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02926 z dne 28. 6. 1996 pod št. vložka
1/28086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5949530
Firma: MEKINJSKI, podjetje za trgo-

vino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: MEKINJSKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Molkova pot 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrtačič Tomaž in Slejko

Nataša, oba iz Kamnika, Ul. Fortunata Ber-
ganta 3, vstopila 7. 6. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrtačič Tomaž, imenovan 7. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja slad-
korja; 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 ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52610 Tr-
govina 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; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-

nično svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80410 Dejavnost vozniških šol.

Rg-46994

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14700 z dne 25. 9. 1996 pri subjektu
vpisa INLES Ribnica, d.d., proizvodnja
stavbnega pohištva, Kolodvorska ulica 22,
Ribnica, sedež: Kolodvorska ul. 22, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/12707/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5038901
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lesar Janez, razrešen 16. 6. 1994;
direktor Divjak Daniel, Ribnica, Grič VII/5,
imenovan 16. 6. 1994, podjetje v okviru nje-
gove dejavnosti neomejeno zastopa in pred-
stavlja, razen pri poslih, pri katerih je po-
trebno pridobiti predhodno soglasje skupšči-
ne družbe in upravnega odbora družbe.
Predhodno soglasje skupščine je potrebno
pri: sprejemanju letnega plana investicij; od-
ločanju o najemanju posojil, ki presegajo
15% osnovnega kapitala družbe. Predhodno
soglasje upravnega odbora je potrebno pri:
odločanju o najemanju posojil, ki ne prese-
gajo 15% ustanovnega kapitala družbe; pri-
dobitvi ali prodaji osnovnih sredstev izven
investicijskega plana; pridobitvi, prodaji ali
obremenitvi nepremičnin; izdelavi predloga
za uvedbo stečaja.

Rg-46998

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18942 z dne 24. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SVELES, podjetje za trgovino, turi-
zem in storitve, d.o.o., sedež: Begunje 1c,
1382 Begunje pri Cerknici, pod vložno št.
1/17679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747562
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Janeš Jadranka, vstopila

6. 4. 1992, vložila 75.250 SIT, in Svet Gvi-
do, vstopil 30. 12. 1994, vložil 1,429.750
SIT, oba iz Begunj pri Cerknici 1c, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Janeš
Jadranka, razrešena 30. 12. 1994 kot direk-
torica in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja, in direktor Svet Gvido, imenovan
30. 12. 1994, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 511 Posredništvo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 633 Sto-

ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-47001

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03075 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SABINA-S, organizacija športno re-
kreativne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana,
Herbersteinova 14, sedež: Herbersteino-
va 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22354/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5786274
Osnovni kapital: 1,502.350,50 SIT
Ustanovitelj: Slinkar Franc, Ljubljana,

Herbersteinova 14, vstop 19. 3. 1993, vlo-
žek 1,502.350,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 511 Posredništvo; 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 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47002

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00009 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PIPA, podjetje za inštalacije, stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ul. Borcev za se-
verno mejo 33, Ljubljana, sedež: Ul. Bor-
cev za severno mejo 33, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747791
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 2852

Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
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la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-47008

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02110 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa PRO-92, podjetje za informacijski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov
Babnik 87, sedež: Ul. Bratov Babnik 87,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in deležev, lastni de-
lež družbe ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300967
Firma: PRO-92, podjetje za informa-

cijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Bratov Bab-

nik 10
Ustanovitelji: Hajdinjak Lučka in Hajdi-

njak Ladislav, oba iz Ljubljane, Ul. Bratov
Babnik 87, vstopila 12. 10. 1989, vložila po
675.000 SIT, ter PRO-92, podjetje za infor-
macijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Bratov Babnik 10, vstopilo 26. 4. 1996, vlo-
žilo 150.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-

ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške 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 baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Rg-47009

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02111 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa GROUPP A, trgovina, proizvodnja in
trženje, d.o.o., Ljubljana, Parmova 22, se-
dež:  Parmova  22,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/19320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo deležev in last-
ni poslovni delež družbe s temile podatki:

Matična št.: 5662281
Ustanovitelji: Aljančič Žiga in Aljančič

Urban, oba iz Medvod, Sp. Pirniče 24g,
vstopila 6. 12. 1994, vložila po 150.000 SIT,
ter GROUPP A, trgovina, proizvodnja in
trženje, d.o.o., Ljubljana, Parmova 22, vsto-
pila 29. 4. 1996, vložila 1,200.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-47014

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04606 z dne 18. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DIETPHARM, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Boga-
tajeva 3, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/20217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674069
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 4
Ustanovitelji: FIDIFARM, d.o.o., Ljub-

ljana, Ljubljana, Leskoškova 4, vložil
766.492 SIT, Kuhar Taja, Ljubljana, Rožna
dolina, C. X/14, vložila 586.141 SIT, in Ku-
har Nina, Ljubljana, Rožna dolina, C. X/14,
vložila 150,293 SIT, vstopili 19. 7. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kuhar Taja, imenovana 19. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
kinja; direktor Popovski Tomislav, razrešen
19. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki.

Rg-47015

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04607 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  OFSA,  Grafične  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana, Trebinjska 8, sedež: Trebinj-
ska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25381/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javosti s temile podatki:

Matična št.: 5847168
Ustanovitelj: Skalar Andrej, Ljubljana,

Trebinjska 8, vstopil 25. 3. 1994, vložil
1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skalar Marinka in Baš Saša (roj. Skalar),
izstopila 23. 8. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Skalar Marinki in Baš Saši (roj.
Skalar), ki sta bila razrešena 23. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
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me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-

lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-47016

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04609 z dne 2. 10. 1996 pod št. vložka
1/28419/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971527
Firma: KOZMETIČNI SALON VESNA

IN GORAN SVILENKOVIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Spod-

nje Gameljne 2b
Ustanovitelja: Svilenković Vesna in Svi-

lenković Goran, oba iz Ljubljane-Šmartno,
Spodnje Gameljne 2b, vstopila 6. 9. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Svilenković Vesna in Svilenković Go-
ran, imenovana 6. 9. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-47019

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04615 z dne 8. 10. 1996 pod št. vložka
1/28441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958822
Firma: INŠTALATERSTVO GOBEC

IN DRUŽBENIK, storitve, proizvodnja in
trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: INŠTALATERSTVO
GOBEC IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Ponova vas 82
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Gobec Peter in Gobec Jo-

žica, oba iz Grosupljega, Ponova vas 82,
vstopila 25. 9. 1996, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Gobec Peter, imenovan 25. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1595 Proizvodnja drugih
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nežganih fermentiranih pijač; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-47022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04764 z dne 18. 10. 1996 pod št. vložka
1/28510/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971829
Firma: T.S.G., družba za transport in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: T.S.G., d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rašiška ulica 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šeme Tomaž, Ljubljana,

Rašiška ulica 18, vstop 10. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šeme Tomaž, imenovan 10. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in

sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
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 gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-47025

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04841 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa INLES Ribnica, d.d., proizvodnja stavb-
nega pohištva, Kolodvorska ulica 22, Rib-
nica,  sedež:  Kolodvorska  ulica  22,  1310
Ribnica, pod vložno št. 1/12707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5038901
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Divjak Daniel, razrešen 30. 11. 1995;
zastopnik Šenk Anton, Ribnica, Dolenji La-
zi št. 7, imenovan 1. 12. 1995, kot v.d. di-
rektorja zastopa in predstavlja podjetje v
okviru njegove dejavnosti neomejeno, ra-
zen pri poslih, pri katerih je potrebno pri-

dobiti predhodno soglasje skupščine družbe
in upravnega odbora družbe. Predhodno so-
glasje skupščine je potrebno pri: sprejema-
nju letnega plana investicij; odločanju o na-
jemanju posojil, ki presegajo 15% osnovne-
ga kapitala družbe. Predhodno soglasje
upravnega odbora je potrebno pri: odloča-
nju o najemanju posojil, ki ne presegajo
15% ustanovnega kapitala družbe; pridobi-
tvi ali prodaji osnovnih sredstev izven inve-
sticijskega plana; pridobitvi, prodaji ali
obremenitvi nepremičnin; izdelavi predloga
za uvedbo stečaja; najemu posojil in kredi-
tov, ki ne presegajo 15% osnovnega kapita-
la; sklepanju dolgoročnih pogodb prek ene-
ga leta.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 261 Proizvod-
nja stekla in steklenih izdelkov; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 294 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 295 Proizvodnja drugih strojev za po-
sebne namene; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 372 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 403 Oskrba s paro in
toplo vodo; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredniš-
tvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 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 na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414  Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje.
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Rg-47026

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05083 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ALEKS, engineering, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dolenjska c. 23b, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5769230
Sedež: 1000 Ljubljana, Uršičev štra-

don 42
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševanih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizidelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiraih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-

vami in gradbenim materialom; 5147 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5148
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5161 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-47027

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05208 z dne 24. 10. 1996 pod št. vložka
1/28532/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967147
Firma: MARVIN & OTTO, storitve,

d.o.o., Švabičeva 5, Ljubljana
Skrajšana firma: MARVIN & OTTO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Švabičeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nose Tomaž, Ljubljana,

Ul. 9. junija 17, vložil 1,200.000 SIT, in
LEKTOS, d.o.o., Ljubljana, Poljanska cesta
66, vložil 300.000 SIT – vstopila 8. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nose Tomaž, imenovan 8. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 5114 Po-
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sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-47028

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05221 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa HIDEX PLUS, zastopstvo in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Koželjeva 6, sedež:
Koželjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev in zastopnika ter razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5926190
Firma: HIDEX PLUS, zastopstvo in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana, Pogačarjev trg 1
Sedež: 1000 Ljubljana, Pogačarjev trg 1
Ustanoviteljica: Zobec Berta, Ljubljana,

Preglov trg 12, vstopila 26. 8. 1996, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HIDA TRADE FINANCE, d.o.o., in Mlakar
Vesna, izstopili 26. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zobec Berta, imenovana 26. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Mlakar Vesna, razrešena 26. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 996: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-47029

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05323 z dne 19. 10. 1996 pri subjektu
vpisa M & Co B, mednarodni transport,
d.o.o., sedež: Verovškova 64, 1107 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5936489
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11

Rg-47030

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05330 z dne 25. 10. 1996 pod št vložka
1/28538/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967333
Firma: MIJAX, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIJAX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Staničeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Miha, Ljubljana, Sta-

ničeva 14, vstop 16. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Miha, imenovan 16. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-

jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-47067

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04945 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  AB-ARHITEKTNI  BIRO,  d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Cankarjeva  5,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00146/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5076234
Sedež: 1000 Ljubljana, Levstikova 3

Rg-47068

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05097 z dne 28. 10. 1996 pod št. vložka
1/28543/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966906
Firma: PRESTIGIO MRŠOL & CO,

podjetje za posredovanje, trgovino in sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PRESTIGIO MRŠOL
& CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-
va 11

Ustanovitelja: Mršol Dragomil, Ljublja-
na, Dolenjska c. 62, in Mršol Barbara, Ljub-
ljana, Neubergerjeva ul. 11, vstopila 3. 10.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Mršol Barbara, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodkinja, in družbe-
nik Mršol Dragomil, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik poslovodje, imeno-
vana 3. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
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lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
dekov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdekov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-

kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-47071

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05385 z dne 30. 10. 1996 pod št. vložka
1/28554/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967384
Firma: AK INTERNATIONAL, inže-

niring in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  AK  INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Suhadolčano-

va 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kržišnik Andreja, Ljub-

ljana, Suhadolčanova 23, vstop 24. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kržišnik Eva, Ljubljana, Suhadol-
čanova 23, imenovana 24. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 2523
Proizvodnja izdekov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznorstnih izdekov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering), 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n. 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47072

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05428 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa CONTINENTAL FILM, družba za
distribucijo in promocijo filmov, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Kersnikova  1,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26084/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5822718
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdekov, d.n.; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom.

Rg-47219

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02180 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa ACVA, podjetje za proizvodnjo, inže-
niring in trgovino, d.o.o., Litijska 75,
Ljubljana, sedež: Litijska 75, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5524083
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Anžič Anton, izstop 8. 8.

1993; Anžič Milena, Ljubljana, Litijska 75,
vstop 15. 3. 1994, vložek 4,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžič Anton, razrešen 8. 8. 1993; di-
rektorica Anžič Milena, imenovana 15. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12829 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu vpi-
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sa  CADING,  d.d.,  podjetje  za  mehanski
CAD-CAM inženiring, Klanska 19, Med-
vode, sedež: Klanska 19, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/09732/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5437857
Firma: CADING, d.o.o., podjetje za me-

hanski CAD-CAE-CAM inženiring, CA-
DING, d.o.o., Company form mechanical
CAD-CAE-CAM engineering

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 7
Osnovni kapital: 2,606.000 SIT
Ustanovitelji: Urbančič Matjaž, Medvo-

de, Klanska 19, vložil 1,216.133,30 SIT, Stra-
žišar Janez, Škofljica, Smrljene 16, vložil
1,216.133,30 SIT, in Lučić Predrag, Ljublja-
na, Pestotnikova 10, vložil 173.733,30 SIT –
vstopili 26. 11. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Gantar Branko, izstopil 23. 5. 1994;
Sovre Martin, izstopil 6. 12. 1990, Žužek Ja-
nez, izstopil 23. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Gantar Branko, razrešen 23. 5. 1994; di-
rektor Urbančič Matjaž, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Stražišar Janez,
ki zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nik direktorja, imenovana 23. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov; d.n., 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-47224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16689 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
CHIO, družba za trgovinsko dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Staničeva 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25428/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5847940
Osnovni kapital: 32,200.000 SIT
Ustanovitelj: CONVENT Knabber-Ge-

back GmbH & Co. KG, Köln, Aachener
Strasse 1042, vstop 25. 3. 1994, vložek
32,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18079 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa AKTIVA TRADING, d.o.o., Med-
narodna trgovina, Ljubljana, sedež: Can-
karjeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, pooblaščencev
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5721911
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,628.095,26 SIT
Ustanovitelj: Horvat Darko in Eržen

Boštjan, izstopila 6. 12. 1994; GALAMEX
TRADING DCO. LIMITED, Afemia Hause
70, 3rd floor, Nicosia, Makario Avenue, PO
BOX 7171, vstopil 6. 12. 1994, vložil
1,628.095,26 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Branko, razrešen 6. 12. 1994;
direktor Redek Branko, Novo mesto, Mač-
kovec 8a, imenovan 6. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5133 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6521 Finanči zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18862 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa VIRTUS, d.o.o., podjetje za računal-
niški, finančni, grafični inženiring, pro-
izvodnjo in marketing, sedež: Dolomitska
9, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03463/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, firme in tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5325226
Firma:  VIRTUS  PROGRAF,  d.o.o.,

podjetje za računalniški, finančni, grafič-
ni inženiring, proizvodnjo in marketing,
Dolomitska 9, Ljubljana

Skrajšana firma: VIRTUS PROGRAF,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kohne Igor in Završnik Ig-

nac, izstopila 20. 4. 1994; Razbornik Moj-
ca, Ljubljana, Dolomitska 9, vstopila 27. 12.
1989, Zore Primož, Domžale, Gregorčičeva
2, vstopil 20. 4. 1994, in Berčič Stanislav,
Ljubljana, Ribniška ulica 25, vstopil 20. 4.
1994, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raz-
bornik Mojca, razrešena 20. 4. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-47232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18960 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa UNOCOM, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Devinska 2c, sedež: Devinska 2c,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16022/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah –
spremembo kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5855381
Osnovni kapital: 1,707.410 SIT
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Ustanovitelj: Lah Gregor, Ljubljana, De-
vinska 2c, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,707.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 511 Posredniš-
tvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20025 z dne 19. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa VARGALANT, družba za marketing,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Horjul 227, Horjul, sedež: Horjul 227,
1354 Horjul, pod vložno št. 1/02839/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5316545
Firma:  VARGALANT,  podjetje  za

marketing, proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Horjul 227, Horjul

Rg-47235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00434 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa AMAG, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., Litija, sedež: Gru-
mova 3, 1270 Litija, pod vložno št.
1/24326/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881412
Osnovni kapital: 2,558.000 SIT
Ustanovitelja: Cirkvenčiči Marjan, Liti-

ja, Grumova 3, in Žmuc Anton, Ljubljana,
Ul. Bena Zupančiča, vstopila 9. 7. 1993, vlo-
žila po 1,279.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter

impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 362 Kova-
nje kovancev, proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 363 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 364 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 366 Druge predelovalne de-
javnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 371 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaša nekovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo

z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno

z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 611 Pomorski promet; 6110
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5864 Št. 74 – 4. XII. 1997

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 642 Telekomunika-
cije; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obde-
lava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na pdoročju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge

storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02200 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa PAPIRNICA PERO, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Žabjek
12, sedež: Žabjek 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5875005
Firma: UDAL, gradbene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UDAL, d.o.o.

Rg-47238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02464 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu vpisa
HIPOS, Proizvodno-storitveno podjetje,
d.o.o., Mahovnik 50, Kočevje, sedež: Ma-
hovnik 50, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/11474/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in zastopnika
ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489423
Ustanoviteljica: Rac Franc, izstop 26. 4.

1995; Ivič Jana, Kočevje, Mahovnik 50,
vstop 26. 4. 1995, vložek 1,505.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rac Franc, razrešen 26. 4. 1995; di-
rektorica Ivič Jana, imenovana 26. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-47239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02478 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu vpisa
PPT COMMERCE, podjetje za proizvod-
njo, poslovne storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta v gorice 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22044/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vstop družbe-
nika, spremembo osnovnega kapitala in ime-
novanja prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5741726
Osnovni kapital: 1,759.702 SIT
Ustanoviteljica: Arsovski Dragica, Ljub-

ljana, Celovška 185, vstop 22. 4. 1995, vlo-
žek 85.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ignjatović Sava, Ljubljana, Celovška
185, imenovan 22. 4. 1995.

Rg-47241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05232 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa DONIT PLETILNICA, podjetje za pro-
izvodnjo tehničnih, žičnih in sintetičnih
tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica, Majde
Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, 1317 Sodraži-
ca, pod vložno št. 1/12706/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
ne pogodbe, družbenikov in deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5498074
Ustanovitelji: Drobnič Jože, Sodražica,

Globel 14, vložil 21,343.584,25 SIT, Peteh
Marjan, Ribnica, Veljka Vlahoviča 6, vložil
21,374.585,25 SIT, Tekavec Franc, Ribni-
ca, Hrovača 52a, vložil 21,368.772,25 SIT,
in Zajc Vinko, Sodražica, Žimarice 71a, vlo-
žil 21,343.584,25 SIT – vstopili 17. 7. 1995,
ter imetniki enotnega deleža (seznam je v
prilogi), vložili 60,152.751 SIT, vstopili
10. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-47242

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06095 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu
vpisa EVROPSKA KULTURA, Trajna de-
lovna skupnost samostojnih kulturnih de-
lavcev,  p.o.,  sedež:  Koseška  11a,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02010/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov ter preoblikovanje iz
TDS (p.o.) v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5279119
Firma: EVROPSKA KULTURA, pod-

jetje za propagando, prodajo in proizvod-
njo, d.o.o.

Skrajšana firma: EVROPSKA KULTU-
RA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klarič Rudi, Log pri Bre-

zovici, Cesta na Breg 12, vstop 22. 12. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Šket Selmi, ki je bila razrešena
22. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih
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kovinskih izdelkov, d.n.; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3550 Proizvodnja ur; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posre-
dištvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov 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; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentali razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9131 Dejavnost verskih
organizacij; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;

9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47243

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00057 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa QUADRAT DESIGN, industrijsko ob-
likovanje, inženiring, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Petkovškovo nabrež-
je 31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08869/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5425255
Firma: QUADRAT DESIGN, industrij-

sko oblikovanje in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pezdirc Vladimir in Pez-

dirc Nataša-Tita, oba iz Ljubljane, Trubar-
jeva 24, vstopila 20. 8. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-48521

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03621 z dne 14. 6. 1996 pod št. vložka
1/28011/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5910463
Firma: ELGRAD-PIŽEM, k.d., grad-

beništvo, elektroinštalacije
Skrajšana firma: ELGRAD-PIŽEM, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Vnanje

Gorice, Nova pot 84
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Pižem Rudolf, vložil

4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, in Pižem Gorazd, vložil 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba iz No-
tranjih Goric, Vnanje Gorice, Nova pot 84,
vstopila 12. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pižem Rudolf, imenovan 12. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 45100
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 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 de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 60240 Cestni to-
vorni promet.

Rg-48522

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03792 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TERRANOVA INDUSTRIA, d.o.o.,
Ljubljana, industrija gradbenega mate-
riala, sedež: Ig 352, 1292 Ig pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/25555/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanovitelja – le imena in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848296
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: Weber & Broutin Gesmbh,

Wien, Gleichentheilgasse, vstop 15. 4. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Krajnc Jernej, razrešen 31. 8. 1995,
prokurist Potisek Marko, Ljubljana, Poljan-
ski nasip 30, imenovan 31. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2664
Proizvodnja malte; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo.

Rg-48524

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04085 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KONJAR & KOLMAN, trgovina
in storitve, d.n.o., Medvode, sedež: Zbilj-
ska cesta 11, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/26308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo družbenika, zastopnika, firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5895456
Firma: KODAZ, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolman Eva, izstop 18. 7.

1995; Konjar Damir, Medvode, Zbiljska ce-
sta 11, vstop 6. 3. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Kolman Evi, ki je bila razrešena
18. 7. 1995.

Rg-48526

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04138 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa IZOKROV, gradbena in zaključna
obrtniška dela, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ljubeljska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnika in osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5606039
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Fadil in Vajdič Mar-

jeta, izstopila 17. 7. 1995; Lalić Djordje,
Ljubljana, Reška 27, vstopil 25. 3. 1992,
vložil 1,509.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mušić Fadil in direktorica Vajdič
Marjeta, razrešena 17. 7. 1995; Lalić Djor-
dje, razrešen 17. 7. 1995 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;

55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

Rg-48527

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04262 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa RMA, računovodske storitve, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Vrvarska 3,
Ribnica, sedež: Vrvarska 3, 1310 Ribnica,
pod vložno št. 1/04029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov in zastopnika, uskladitev
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5508061000
Firma:  RMA,  računalniške  storitve,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ribnica
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 42
Osnovni kapital: 1,504.980 SIT
Ustanovitelj: Rus Alenka in Rus Andrej,

izstopila 16. 8. 1995; Tanko Tomaž, Ribni-
ca, Prešernova 23, vstopil 16. 8. 1995, vlo-
žil 1,504.980 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tanko Tomaž, imenovan 16. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Rus
Andrej in zastopnica Rus Alenka, razrešena
16. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti.

Rg-48531

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04597 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  ANR  AMER  NIELSEN  RE-
SEARCH, raziskovalna družba, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25633/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5859867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Vidrih Rajko, razrešen 14. 7.
1995, generalna direktorica Tuma Mojca,

Ljubljana, Celovška 123, imenovana 14. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48533

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04666 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa TRAFFIC DESING, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za gradbeni inženiring, mar-
keting, projektiranje, planiranje za inve-
sticije, ekonomiko..., sedež: Vodovodna 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08266/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406382
Firma:  TRAFFIC  DESING,  d.o.o.,

Ljubljana, podjetje za gradbeni inženi-
ring, marketing, projektiranje, planira-
nje za investicije, ekonomiko..., Velika
Čolnarska 15, Ljubljana

Skrajšana firma: TRAFFIC DESING,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Velika Čolnar-
ska 15

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 511 Posredništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-48534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04775 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ECONTRADE, podjetje za poslov-
ne storitve, consulting in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Robbova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5461430
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna cesta 14
Ustanovitelja: Šekoranja Matjaž, Ljub-

ljana, Topniška 43, vstop 9. 11. 1992, vlo-
žek 1,002.000 SIT, in Trdina Robert, Ljub-
ljana, Sneberska cesta 29a, vstop 4. 9. 1995,
vložek 500.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 642
Telekomunikacije; 714 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 743 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
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go izobraževanje; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-48540

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05089 z dne 23. 9. 1996 pod št. vložka
1/28366/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919070
Firma: SARA TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SARA TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:   1000   Ljubljana,   Cesta

XXXVIII/16b
Osnovni kapital: 1,944.669 SIT
Ustanovitelja: Vidovič Savka, Ljublja-

na, Cesta XXXVIII/16b, in Milovanovič Ra-
denko, Ljubljana, Brodarjev trg 13, vstopila
9. 9. 1996, vložila po 972.334,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milovanovič Radenko, imenovan
9. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641

Poštne in kurirske storitve; 642 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-48541

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05231 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PANOX, družba za storitve, razve-
drilo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina 1,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25575/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5859778
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Grubač Peter, razrešen 31. 1. 1996;
prokurist Mačinkovič Marko, Bjelovar, Fer-
de Livadiča 5, imenovan 31. 1. 1996.

Rg-48543

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05325 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
KOLEKS LJUBLJANA, podjetje za fi-
nančne naložbe in inženiring, d.o.o.,
Šmartinska c. 30, Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska c. 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13214/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5517290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žagar Rudolf, razrešen 11. 9. 1995;
direktor Kovačič Jože, Ivančna Gorica,
Ljubljanska 83, imenovan 11. 9. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 158
Proizvodnja drugih živil; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 602 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-48547

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06175 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa LITUS, podjetje za gostinstvo in tr-
govino, d.o.o., sedež: Kidričeva 1, 1270
Litija, pod vložno št. 1/24216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo akta
o ustanovitvi ter dopolnitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792142
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-48649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03541 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa DELTEX, d.o.o., proizvodnja in tr-
govina s tekstilnimi izdelki, Vrhnika, Sta-
ra cesta 7, sedež: Stara cesta 7, 1360 Vrh-
nika, pod vložno št. 1/05743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
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Matična št.: 5667348
Osnovni kapital: 5,944.616,50 SIT
Ustanovitelj: Leb Dušan, Vrhnika, Na kli-

su 24, vstop 14. 2. 1990, vložek 5,944.616,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-48652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03618 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu vpi-
sa KRALL, podjetniško in poslovno sveto-
vanje, agencijske storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5428807
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 125.

Rg-48656

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03676 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa CHEMTRADE, d.o.o., Podjetje za
mednarodno in notranjo trgovino, Ljub-
ljana, Dimičeva 14, Ljubljana, sedež: Di-
mičeva 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25879/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5872111
Ustanovitelj: MERKUR 01- und Fett-

grosshandelsgesellschaft mbH, izstop 10. 7.
1996; Venturini Borut, Ljubljana, Lepi pot
23, vstop 10. 7. 1996, vložek 1,602.941,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48657

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03679 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa TISKARNA ATLANTIK, založniš-
tvo, trgovina in grafični inženiring, d.o.o.,
sedež: Koprska 104, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21518/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5741882
Ustanoviteljica: Zgonc Ljubomir, izstop

12. 7. 1996; Kobla Irena, Ljubljana, Potr-

čeva ulica 8, vstop 12. 7. 1996, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03720 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa INFO PRESS, založništvo in propa-
ganda, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gosposka
ul. 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15582/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5556775
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Markič Matjaž, razrešen 10. 7. 1996;
direktorica Črepinšek Maja, Ljubljana, Gos-
poska 4, imenovana 10. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-48661

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03738 z dne 18. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa DIZDAREVIĆ IN MURTIĆ, Sto-
ritve in trgovina, d.n.o., Hradeckega ce-
sta 78, Ljubljana, sedež: Hradeckega ce-
sta 78, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5842085
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 45100

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in

steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Rg-48662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04997 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa LITOSTROJ – HOLDING, d.d., se-
dež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10357/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5447135
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Duhovnik Jože, razrešen 17.
9. 1996; generalni direktor Stalowsky Stan-
ko, dipl. oec., Ljubljana, Malgajeva 2, ime-
novan 20. 9. 1996, predstavlja in zastopa
podjetje neomejeno v okviru registrirane de-
javnosti.

Rg-48665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05041 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa DELNIČAR, Združenje za stike z
vlagatelji, gospodarsko interesno združe-
nje, sedež: Tavčarjeva 15, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27894/00 vpisalo v sod-
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ni register tega sodišča spremembo datuma
za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5944864
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Gibičar Toš Nataša, Ljubljana, Pre-
šernova 6, razrešena in ponovno imenovana
12. 6. 1996, kot generalna sekretarka zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-48666

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05045 z dne 18. 11. 1996 pri subjektu
vpisa Banka Creditanstalt, d.d., sedež:
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03931/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnico s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Wohlmuth Martha, Ljubljana, Muc-
herjeva 11, imenovana 1. 10. 1996.

Rg-48668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05846 z dne 21. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MOBI-TRADE, inženiring, servis,
trgovina, d.o.o., Grosuplje, Podtabor 66,
sedež: Podtabor 66, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/15568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579252
Firma: MOBI-TRADE, Storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: MOBI-TRADE, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Št. Jurij 146
Osnovni kapital: 1,721.252 SIT
Ustanoviteljica: Luskovnik Marcel, iz-

stop 6. 7. 1995; Luskovnik Sabina, Grosup-
lje, Št. Jurij 146, vstop 19. 1. 1992, vložek
1,721.252 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Luskovnik Marcel, razrešen 6. 7.
1995; direktorica Luskovnik Sabina, ime-
novana 7. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48670

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04852 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu
vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJANA,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5497159
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bele Vilibald, Ljubljana, Ul. Mol-
niške čete 1, ki od 28. 8. 1996 kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev do
10,000.000 SIT, nad 10,000.000 SIT in pri
sklepanju pogodb o nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin, ki so namenjena za
trajno osnovno sredstvo družbe, pa s pred-
hodnim soglasjem nadzornega sveta.

Rg-48671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04821 z dne 20. 11. 1996 pri subjektu
vpisa  ČESALNICE  LJUBLJANA,  d.d.,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00224/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5072492
Sedež: 1000 Ljubljana, Luize Pesjako-

ve 9

Rg-48673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05035 z dne 20. 11. 1996 pri subjektu
vpisa STORIC, Storitveno in proizvodno
podjetje, sedež: Ižanska c. 32, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme, osnovnega kapitala in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5294533
Firma: STORIC, storitveni center, d.o.o.
Skrajšana firma: STORIC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 72f
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Jarc Jože in Zupan Marija,

izstopila 20. 9. 1996; LABOD čistilnica in
pralnica, d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 4-
6, vložil 901.000 SIT, in CEMPO, d.o.o.,
podjetje za kooperacijo, organizacijo pro-
izvodnje, inženiring in marketing, Križe, Sna-
kovška 67, vložil 601.000 SIT – vstopila 20.
9. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Jarc Jože in Zupan Marija, razreše-
na 20. 9. 1996; direktor Zupan Marjan,
Kranj, Britof 134, imenovan 20. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-

čil; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 21210 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 21220 Proizvodnja gospodinjskih hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85312 Dejavnost
posebnih socialnovarstvenih zavodov za
odrasle; 85325 Dejavnost invalidskih pod-
jetij; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-48675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04809 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Mides International, trgovina z elek-
tronskimi napravami, d.o.o., Ljubljana,
Robbova  14,  sedež:  Robbova  14,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16710/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5594120
Firma: MIDES INTERNATIONAL, in-

ženiring sistemov za neprekinjeno napa-
janje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MIDES INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Železna 14
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
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na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-

pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-48679

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05082 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PIONIRSKI DOM, Center za kul-
turo mladih, p.o., Ljubljana, Vilharjeva
11, Ljubljana, sedež: Vilharjeva 11, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/01644/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5056012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-

tinec Bojan, Ljubljana, Mokrška ul. 51c,
razrešen 9. 7. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-48681

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04797 z dne 30. 10. 1997 pri subjektu
vpisa FLUIDIKA, družba za proizvodnjo
in prodajo elementov in sistemov ter
opravljanje strojev s področja fluidne teh-
nike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02499/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5293669
Ustanovitelji: Ješe Dimitrij, izstopil 4. 9.

1996; Jeromen Franc, Ljubljana, Slovenčeva
109a, vložil 934.203 SIT, Kladnik Božidar,
Grosuplje, Ane Galetove 9, vložil 907.319,10
SIT, Koprivšek Anton, Ljubljana, Jakčeva 8,
vložil 630.418,80 SIT, Miklavčič Slavko,
Ivančna Gorica, Ulica 6. Junija 16, vložil
594.126,60 SIT, Podboršek Dragica, Horjul,
Horjul 113, vložila 598.158,40 SIT, in Stan-
kovič Miroljub, Ljubljana, Veselova 15, vlo-
žil 557.161 SIT – vstopili 27. 10. 1989, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-48684

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19076 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa JUSTINFO, podjetje za storitve s po-
dročja računalništva, organizacije in in-
formatike,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Za-
grebška 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04195/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697352
Osnovni kapital: 7,086.404 SIT
Ustanovitelja: Justin Rok in Justin Bre-

da, oba iz Ljubljane, Kidričeva 9, vstopila
26. 12. 1989, vložila po 3,543.202 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 74 – 4. XII. 1997 Stran 5871

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na

drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim 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 tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 926 Športna de-
javnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-48687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05422 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa BELUGA, d.o.o., finančno podjetje,
sedež: Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418941
Firma: BELUGA, storitveno trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 8
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2875 Proizvodnja drugih

kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48690

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03907 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MEDILAB, podjetje za zdravstve-
no in laboratorijsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5787955
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lopatič Brigita, razrešena 26. 9.
1996; direktor Anžlovar Anton, Ljubljana,
Brodarjev trg 7, imenovan 26. 9. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne 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 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-48691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01874 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOMAN, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kočevje, Kočevska
cesta 15, sedež: Kočevska cesta 15, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/24984/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823161
Firma: AVTOMAN, družba za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Kajuhovo na-
selje 30, Kočevje

Sedež: 1330 Kočevje, Kajuhovo nase-
lje 30

Ustanovitelj: Repar Anton, Kočevje, Re-
mihova 6, vstop 15. 10. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapele Rudi, izstop 12. 4. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kapele Rudi, razrešen 12. 4. 1996; pro-
kurist Repar Anton in direktor Lunder An-
drej, Ribnica, Knafljev trg 3, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 12. 4.
1996:

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 294
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev
in računalnikov; 311 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 331 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 351
Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 352 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
354 Proizvodnja motornih koles, koles in
vozil za invalide; 355 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 362
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-

lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-48692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00328 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa BORA, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Topniška 45, sedež: Topniška
45, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524644
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Fakin Boštjan, Ljubljana,

Topniška 45, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
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živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48694

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04440 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA LEASING, finančne
storitve in leasing, d.o.o., sedež: Celovška
c. 228, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5854148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Močan Andrej, razrešen 31. 8. 1996;
direktor Žohar Robert, Šmartno, Šmartno
42, imenovan 1. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev v okviru svojega področja,
razen v naslednjih primerih: razpolaganja z
nepremičninami družbe, obremenjevanje
nepremičnin s stvarnimi bremeni; najema-
nje in dajanje finančnih kreditov, garancij
oziroma drugih poroštev; sklepanje pogodb
s principali; najemaje tujih in oddajanje last-
nih poslovnih prostorov; sklepanje leasing
in kreditnih pogodb, ki niso vezane na pred-
met poslovanja družbe; investicije v nepre-
mičnine in druga osnovna sredstva nad vred-
nostjo 3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dol-
goročnih pogodb za storitve zunanjih izva-
jalcev v vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM;
sklepanje pogodb o reklamnih akcijah ali
sponzoriranju, katerih vrednost presega
5.000 (petisoč) DEM ali letno 25.000 DEM;
dajanje obvezujočih ponudb za nove pro-
izvodne programe, pri katerih obstoja rizi-
ko, da ne bo dosežena vkalkulirana razlika
med proizvodno in prodajno ceno ali pa da
zaradi previsoko vkalkuliranega dobička ne
bi prišlo do sklenitve pogodbe, če vrednost
letnih dobav presega 500.000 ECU; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravijo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna; druge omejitve, ki jih sprejme
ustanovitelj oziroma upravni odbor družbe.
V naštetih primerih mora direktor pred skle-
nitvijo posla dobiti soglasje ustanovitelja
oziroma upravnega odbora. Dokumente v
navedenih poslih mora sopodpisati proku-
rist oziroma ustanovitelj.

Rg-48697

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

96/04800 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SPRIN-LESJAK ZORAN in drugi,
finance in trgovina, družba z neomejeno
odgovornostjo, Medvode, Žontarjeva 13,
sedež: Žontarjeva 13, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/17674/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5639999
Firma: DALMATA, finance in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lesjak Zorka in Lesjak Zo-

ran, izstopila 19. 6. 1996; Paniko Zoran,
Ljubljana, Brilejeva 2, vstopil 16. 9. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paniko Zoran, imenovan 16. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Les-
jak Zoran, razrešen 16. 9. 1996.

Rg-48698

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01916 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu
vpisa BUH EXPO, podjetje za uvoz-izvoz,
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Poljanska
22, Ljubljana, sedež: Poljanska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12966/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5516706
Firma: BUH EXPO, podjetje za uvoz-

izvoz, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 47,995.222 SIT
Ustanovitelj: Buh Pavel, Ljubljana, Trg

prekomorskih brigad 7, vstop 18. 6. 1991,
vložek 47,995.222 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mirt Marija, Ljubljana, Trg preko-
morskih brigad 7, imenovana 12. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-

ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-48701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05224 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/28537/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967155
Firma: ATET, podjetje za izposojo av-

tomobilov, d.o.o., Ljubljana, Celovška c.
73

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška c. 73
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kustec Matevž, Vrhnika,

Mala Ligojna 34, vstop 2. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kustec Matevž, imenovan 2. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-48703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17744 z dne 14. 10. 1996 pod št. vložka
1/28492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5885566
Firma: SWISSAIR, Swiss Airs Trans-

port Company Ltd., Podružnica SWISS-
AIR, Vošnjakova 1, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 1
Ustanovitelj: SWISSAIR – Swiss Airs

Transport Company Ltd., Hirschengraben

84, 8001, Zürich, Švica, vstop 22. 9. 1994,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Endrich Ekkehard, Glattefelden, Švi-
ca, Kreuzhalde 33, imenovan 22. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja.

Rg-48708

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05401 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA,
Gospodarsko interesno združenje, sedež:
Dimičeva 14-16, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26296/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo odgovornosti usta-
noviteljev in pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5886104
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lajevec Valentin, Ljubljana, Glavar-
jeva 47, ki od 2. 10. 1996 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb o
nakupu ali prodaji nepremičnin in dolgo-
ročnih plasmajev finančnih sredstev, katere
sklepa s predhodnim soglasjem skupščine
združenja.

Vsi ustanovitelji za obveznosti družbe
odgovarjajo s svojim premoženjem – v skla-
du z določbo 11. čl. pogodbe o ustanovitvi.

Rg-48713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04871 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MODNI ATELJE “B”, podjetje za
trgovino in proizvodnjo, Domžale, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/07083/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391083
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 174

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 181 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 511 Po-
sredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov.
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Rg-48715

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04665 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DINERS CLUB SLO, finančno sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 156, 1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/23564/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5781469
Ustanovitelja: FINDALE ENTERPRIS-

SES LIMITED, Dublin 2, 41 Central Cham-
bers Dame Court, vstop 22. 4. 1993, vložek
880.530,04 SIT, in DINERS CLUB
ADRIATIC, d.d., Hrvatska, Praška 5, Za-
greb, vstop 10. 7. 1996, vložek 812.796,96
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48716

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04706 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNIKA, podjetje za pro-
met, mednarodno trgovino in avtotehni-
ko, d.o.o, Domžale, sedež: Savska 55, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/17945/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627940
Sedež: 1230 Domžale, Ravnikarjeva

ulica 5
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04725 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MULTICHOICE, podjetje za po-
slovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo imena in sede-
ža ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5842077
Ustanovitelj: NETHOLD CENTRAL

EUROPE B.V., Hoofddorp, Nizozemska,

Jupiterstraat 56, vstop 22. 3. 1995, vložek
5,051,500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48718

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04781 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa BROD DARINKA in drugi, knjigo-
vodsko-računovodske storitve, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Rožanska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5847141
Firma:  BROD  DARINKA  in  drugi,

knjigovodsko-računovodske storitve,
d.n.o., Preglov trg 15, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 15.

Rg-48722

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04664 z dne 21. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SNEŽINKA, podjetje za šport in
rekreacijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24113/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljic s temile po-
datki:

Matična št.: 5799309
Ustanoviteljica: Smučarski klub Snežin-

ka, izstop 26. 8. 1996; Hočevar Darja, Ljub-
ljana Polje, Novo Polje, Cesta XVI/6a, vstop
26. 8. 1996, vložek 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-48723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04734 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa CLARIANT CONSULTING AG,
BASEL, Predstavništvo v Sloveniji, sedež:
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5847800
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-48726

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05190 z dne 21. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa FILMSKI STUDIO VIBA FILM
LJUBLJANA, sedež: Zrinjskega 9, 1104
Ljubljana, pod vložno št. 1/25527/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5848482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dejak Franc, razrešen 24. 9. 1996;
direktor Konič Mojmir, Nova Gorica, Vi-
pavska c. 51, imenovan 25. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-48727

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03706 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa HIDA TRADE FINANCE, družba
za zastopanje in trgovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Koželjeva 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07973/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5393078
Ustanovitelj: HIDA TRADE FINANCE

AG, izstop 30. 5. 1995; HIDA TRADE
FINANCE (MALTA) LTD, Gogr Preca
street, Malta, Flat 4, Spencer Buildings,
Dun, vstop 30. 5. 1995, vložek 10,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48729

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17492 z dne 24. 9. 1996 pri subjektu
vpisa NIKA, Podjetje za trgovinsko, pro-
dukcijsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Knezova 11, sedež: Knezova
11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04266/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334853
Firma:  NIKA,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska c.

106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rot Darjo, Ljubljana, Top-

niška 43, Peršin Blaž, Ljubljana, Cankarje-
vo nabrežje 9, in Stopar Marko, Ljubljana,
Ilirska ulica 32, vstopili 11. 12. 1989, vloži-
li po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Mate Miran, izstopil 28. 12. 1994;
Cortese Dario, Ljubljana, Mrharjeva ulica
7, vstopil 28. 12. 1994, vložil 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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 ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
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celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 642 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 921 Filmska in videodejavnost; 922
Radijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 925 Dejavnost knjižnic, ar-
hivov, muzejev in druge kulturne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-48730

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19720 z dne 25. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa SENZOLAB, Laboratorij za tanke pla-
sti in senzoriko, d.o.o., Ljubljana, Pot
na Fužine 1, sedež: Pot na Fužine 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12862/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516064
Osnovni kapital: 1,504.381 SIT
Ustanoviteljica: Hudomalj Marjan, iz-

stop 25. 12. 1994; Hudomalj Olga, Ljublja-
na, Pot na Fužine 1, vstop 25. 12. 1994,
vložek 1,504.381 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.

Rg-48732

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05076 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ELSONIC, zastopanje, inženiring,
trgovina, d.o.o., Trzin, sedež: Bergantova
6, Trzin, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/21277/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720869
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 43,

Trzin
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kljun Alojz, Škofljica, Srednjevaška
75, imenovan 9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0125 Reja drugih
živali; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 4010 Oskrba
z elektriko; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-

nično preizkušanje in analiziranje; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-48735

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03680 z dne 25. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SOLUCIJA, svetovanje, marketing,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 76,
sedež: Tržaška 76, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15558/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljic
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5575389
Ustanoviteljica: Kukovec Barbara,

Kranj, Jaka Platiše 7, vstop 4. 11. 1991,
vložek 1,548.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jež Mateja, izstop 31. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jež Mateja, razrešena 31. 5. 1995,
direktorica Kukovec Barbara, imenovana
31. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 1771
Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48743

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05720 z dne 24. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  EMONA  ELEKTRONSKI  CEN-
TER, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5059054
Ustanovitelja: EMONA COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana, izstopila 30. 10. 1995; Bu-
rič Anton, Ljubljana, Pokopališka ul. 2, vlo-
žil 2,895.000 SIT, in Stergaršek Marjan,
Škofljica, Pijava Gorica 209, vložil
3,155.000 SIT – vstopila 31. 5. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-48745

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11290 z dne 24. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa TAHTING, Inženiring podjetje za trgo-
vino, finance, marketing, tehnologijo in
razvoj, d.o.o., Križna ulica 51a, Ljubljana,
sedež:  Križna  ulica  51a,  1000 Ljubljana,

pod vložno št. 1/03678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile pdatki:

Matična št.: 5314062
Osnovni kapital: 1,500.897,50 SIT
Ustanovitelji: Bajs Helena, vložila

250.224,50 SIT, Bajs Marijan, vložil
750.448,50 SIT, in Bajs Marijana, vložila
250.224,50 SIT, vstopili 12. 2. 1990, ter
Bajs Robert, vložil 250.000 SIT, vstopil 19.
5. 1994, vsi iz Ljubljane, Križna ul. 51a,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bajs Robert, imenovan 19. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z vsemi živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; poslovni in finančni inženiring; pospe-
ševanje in posredovanje pri prodaji; razi-
skava tržišča in izdelava tržnih analiz; pri-
prava razvojnih projektov in uvajanje novih
tehnologij; zastopanje proizvodnih in trgov-
skih podjetij; grafične storitve; prevozne
storitve; gradbeni inženiring; posredovanje
v zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-48746

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01953 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu
vpisa TOMIS, d.o.o., Podjetje za prodajo
in proizvodnjo, Ljubljana, sedež: Dolenj-
ska cesta 73, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5688728
Sedež: 1000 Ljubljana, Peruzzijeva 63
Ustanovitelji: Struna Anton in Smolinsky

Milena, izstopila 27. 3. 1996; Struna Mati-
ja, Ljubljana, Dolenjska c. 73, Milosavlje-
vić Časlav, Ljubljana, Lepodvorska ul. 2, in
Smolinsky Miroslav, Ljubljana, Puhova ul.
14, vstopili 27. 3. 1996, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Struna Anton, razrešen 27. 3. 1996;
direktor Smolinsky Miroslav, imenovan 27.
3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
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liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-48747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05046 z dne 16. 9. 1996 pri subjektu
vpisa 7 TRADE, Expor-import podjetje
za trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na
trati 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20852/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5699690
Firma: 7 TRADE, Podjetje za trgovi-

no, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 12
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 285 Po-

vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 294 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 364 Proizvodnja športnih izdel-

kov; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 930 Druge storitvene dejavnosti;
950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-48750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00389 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa KRAMER, Podjetje za trgovino, iz-
voz, uvoz, zastopništvo, konsignacijo, špe-
dicijo, d.o.o., Ljubljana, Veselova 8, se-
dež: Veselova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06116/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5364558
Firma: KRAMER & Co., podjetje za

trgovino, izvoz, uvoz, zastopništvo, kon-
signacijo, špedicijo, d.n.o., Ljubljana, Val-
vasorjeva 10

Skrajšana firma: KRAMER & Co., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Valvasorjeva 10
Ustanovitelja: Kramer Boris, Ljubljana,

Valvasorjeva 10, vstop 26. 3. 1990, vložek
1.800 SIT, in Kramer Grega, Ljubljana, Na
jami 8, vstop 18. 11. 1994, vložek 200 SIT –
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-48403

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04041 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ITACA, izobraževanje in trening de-
lavcev v turizmu, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vojkova 74, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, zastopni-
ka in družbene pogodbe z dne 12. 7. 1996 in
1. 8. 1996 ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5673631
Firma: ITACA, marketinške storitve,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 63
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Fornazarič Sila Milena, razrešena
12. 7. 1996; direktorica Ocvirk-Repovš Ma-
teja, Ljubljana, Černičeva ulica 23, imeno-
vana 12. 7. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 641 Poštne in kurirske storitve; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
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in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 925 De-
javnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti.

Rg-48405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04213 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/28595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS Kranj, spremembo sede-
ža, firme in statuta ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5385334
Firma: GEA College, Podjetniško izo-

braževalni center, Dunajska 156, Ljub-
ljana, tuj prevod firme: Global Entrepre-
neurship Academy

Skrajšana firma: GEA College, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1001 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelji: RK ZSMS, Ljubljana, Dal-

matinova 4, vložil 28.000 SIT, Gospodar-
ska zbornica Slovenije, Ljubljana, Sloven-
ska 8, vložila 5.825.000 SIT, Vlada Repub-
like Slovenije, IS RS, Ljubljana, Prešernova
8, vložila 4.400.000 SIT, Ekonomska fakul-
teta, Ljubljana, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17, vložila 880.000 SIT, Ekonom-
sko poslovna fakuklteta, Ljubljana, Ljublja-
na, Razlagova 14, vložila 880.000 SIT, Eko-
nomski inštitut Maribor, Maribor, Razlago-
va 22, vložil 880.000 SIT, YUGEA, Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 17, vložila
880.000 SIT, GRAD, d.d., Ljubljana, Voš-
njakova 1/13, vložil 14.000 SIT, PIC Ljub-
ljana, Ljubljana, Tržaška 118, vložil 880.000
SIT, Mladinski dom Bohinj, Bohinjsko je-
zero, Ribčev laz 63, vložil 880.000 SIT,
CIOS-Center za inv. in org. storitve, Ljub-
ljana, Linhartova 1, vložil 880.000 SIT, RC–
IRRI Celje, Celje, Ul. štirinajste divizije 14,
vložil 1,335.000 SIT, ITEO, Ljubljana, Aj-
dovščina 4, vložil 880.000 SIT, ZOTKS,
Ljubljana, Lepi pot 5, vložil 1,875.000 SIT,
SIC Slovenija, Ljubljana, Aškerčeva 9, vlo-
žil 14.000 SIT, Revija za razvoj, Ljubljana,
Tržaška 2, vložila 880.000 SIT, SOZ Galeb
Izola, Izola Elvire Vatovec 4, vložil 880.000
SIT, ININ, Mednarodno podjetje, Ljublja-
na, Dunajska 22, vložil 880.000 SIT, Glas
dr. Miroslav, Ljubljana, Beblerjev trg 3, vlo-
žil 440.000 SIT, Vahčič dr. Aleš, Ljubljana,
Dergomaška 6, vložil 960.000 SIT, Petrin
dr. Tea, Ljubljana, Dergomaška 6, vložila
440.000 SIT, Tajnikar dr. Maks, Ljubljana,
Dergomaška 6, vložil 705.000 SIT, Bukvič
mag. Vlado, Škofja vas, Tumova 8, vložil
440.000 SIT, Levec Viktor, Ljubljana, Kve-
drova 7, vložil 440.000 SIT, Seme Bogo,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 114, vložil
440.000 SIT, Četković Francka, Maribor,
Prušnikova 46, vložila 440.000 SIT, Ber-
ginc Jordan, Ljubljana, Ul. Franca Mlakarja
40, vložil 1,180.000 SIT, PŠENIČNY

CONSULTING, Ljubljana, Gubčeve briga-
de 41, vložil 3,755.000 SIT, Roblek Majcen
Matija, Ljubljana, Kersnikova 11, vložil
705.000 SIT, Anderlič Tone, Ljubljana,
Topniška 45, vložil 1,215.000 SIT, Školjč
Jožef, Ljubljana Švabičeva 1, vložil 440.000
SIT, Berce mag. Jaro, Ljubljana, Mlinska
pot 20, vložil 7.000 SIT, Kukovec Tomaž,
Ljubljana, Marinkov trg 13, vložil 440.000
SIT, Pogačnik Marjan, Ljubljana, Brodar-
jev trg 3, vložil 960.000 SIT, Medja Armin,
Ljubljana, Bilečanska 5, vložil 220.000 SIT,
Kuhar Marija, Ljubljana, Chengdujska 30,
vložila 220.000 SIT, Mišica mag. Borut,
Grosuplje, Perovo 32, vložil 11.200 SIT,
Šuc Silva, Ljubljana, Mašera-Spasićeva 15,
vložila 695.000 SIT, Krevl Igor, Ljubljana,
C. IV/18, Rožna dolina, vložil 220.000 SIT,
Drlje Slavko, Ljubljana, Pot na Fužine 25,
vložil 3.500 SIT, Antauer Igor, Ljubljana,
Chengdujska 26, vložil 220.000 SIT, Klinar
Dušan, Laško, Laška vas 4, vložil 220.000
SIT in Sulič Bojan, Ljubljana, Kersnikova
12, vložil 475.000 SIT, vstopili 16. 2. 1990,
Žnidaršič-Kranjc dr. Alenka, Postojna, Voj-
kova 12, vložila 1,025.000 SIT, vstopila 22.
1. 1991, Stanonik dr. Peter, Ljubljana, Par-
tizanska 38, vložil 510.000 SIT, Inštitut za
ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Karde-
ljeva ploščad 17, vložil 255.000 SIT, vsto-
pila 30. 1. 1990, Kavčič dr. Bogdan, Ljub-
ljana-Šentvid, Na delih 5, vložil 510.000
SIT, vstopil 4. 2. 1991, Center za gospodar-
sko svetovanje, Ljubljana, Trubarjeva 3, vlo-
žil 255.000 SIT in Pivka dr. Marjan, Mari-
bor, Trubarjeva 26, vložil 255.000 SIT, vsto-
pila 12. 2. 1991, Juhart mag. Miha, Ljublja-
na, Kosovelova 16, vložil 255.000 SIT,
vstopil 14. 2. 1991, Kanduc Igor, Ljubljana,
Poljanski nasip 24, vložil 255.000 SIT, vsto-
pil 15. 2. 1991, Gospodarski vestnik, Ljub-
ljana, Dunajska 5, vložil 2,050.000 SIT,
vstopil 2. 8. 1993, Slovenska investicijska
banka, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 38, vlo-
žila 7.200 SIT, ZOP, Ljubljana, Titova 118,
vložil 320.000 SIT, NOVNA, Ravne na Ko-
roškem, Prežihova 24, vložila 255.000 SIT
in GORENJE POINT, Velenje, Žarova 19,
vložilo 36.000 SIT, vstopili 15. 2. 1991,
SLOVENIJALES-DRF, Ljubljana, Dunaj-
ska 22, vložil 1,535.000 SIT, vstopil 19. 2.
1991, Sila Iztok, Ljubljana, Neubergerjeva
18, vložil 255.000 SIT, vstopil 27. 2. 1991,
Djokić Martina, Ljubljana, Štihova 23, vlo-
žila 260.000 SIT, vstopila 9. 3. 1991 in Lo-
kar dr. Aleš, Udine, Italija, Bernardinis 91c,
vložil 1,330.000 SIT, vstopili 28. 3. 1991 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pšeničny Viljem, Ljubljana, Gubče-
ve brigade 41, imenovan 3. 7. 1990, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krašovec dr.
Anton, Vahčič dr. Aleš, Zavodnik Franc,
Penca dr. Matej, Roblek Majcen Matija in
Poljak Mirjam, vstopili 4. 5. 1994, Berginc
Jordan, Bernik Jurij in Nograšek Brigita,
vstopili 31. 5. 1994 in Gantar Matjaž, vsto-
pil 18. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;

2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba statuta po sklepu skupščine
z dne 18. 4. 1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno št. 1/01277/00.

Rg-48406

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04325 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa MARKETING 3, d.o.o., sedež: Gospos-
vetska c. 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26512/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev in družbene pogodbe ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5908523
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Društvo Gospodarski Fo-

rum, Ljubljana, Gosposvetska c. 5, vstop
31. 5. 1995, vložek 4,900.000 SIT, in Ti-
skovno društvo “OGNJIŠČE”, Koper, Trg
Brolo 11, vstop 7. 6. 1996, vložek 5,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Člani nadzornega sveta: Bole Franc, Pla-
ninc Miran, Guzej Jožica, Valentinčič Mar-
ko, Knez Marjan, Jamnik Janez in Mlinarič
Alojz, vstopili 7. 6. 1996.

Rg-48407

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04394 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa GEO – HIDRO, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Preserje
d.o.o., sedež: Preserje 48c, 1352 Preserje,
pod vložno št. 1/06920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5407346
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela.

Rg-48408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04660 z dne 30. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  ČI-FIDES  6,  studio  marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jakčeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18730/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, razširitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5887364
Firma: FIDES 6, Studio marketing,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FIDES 6, d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 80421

Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe
z dne 2. 9. 1996.

Rg-48409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04692 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu
vpisa FINMEDIA, upravljanje, financi-
ranje in kapitalske naložbe, d.d., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10221/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta, uskladitev dejavnosti in
predložitev zapisnika skupščine z dne 11. 9.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5448573
Člani nadzornega sveta: Glavan Anton,

Istenič Uroš, Kopač Martin, Mermal Jože in
Pregl Živko Kazimir, izstopili 11. 9. 1996;
Detiček Jurij, Jezerc Tomaž, Mermal Jože,
Ocvirk Mojmir in Jelenc Žiga, vstopili 11.
9. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48411

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04695 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  Sklad  stavbnih  zemljišč  občine
Kamnik, sedež: Glavni trg 24, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 4/00005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5269431
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Windschnurer Milan, razrešen 3. 7.
1996; zastopnik Ovijač Vinko, Komenda,
Moste 26, imenovan 3. 7. 1996, zastopa
sklad neomejeno.

Rg-48412

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04698 z dne 11. 10. 1996 pod št. vložka
1/28486/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5971683
Firma: Slovenska kinoteka
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 38
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva ul. 20, vstop
19. 8. 1996, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Furlan Silvan, Ljubljana, Metoda
Mikuža 20, imenovan 19. 8. 1996, zastopa
zavod brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
921 Filmska in videodejavnost; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-48413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04730 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Intertrade ITS, podjetje za pro-
izvodnjo, informatiko in zastopanje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05471/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Oseba, pooblaščena zastopanje: zastop-
nik Vovk Daniel, razrešen 7. 9. 1996; za-
stopnik Bergant Franc, Ljubljana, Jamova
49, imenovan 7. 9. 1996, zastopa družbo kot
v.d. generalnega direktorja brez omejitev.

Rg-48414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04743 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Poslov-
na enota Novo mesto, Novo mesto, Novi
trg b.š., sedež: Novi trg b.š., 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/10687/17 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, tipa in obsega poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345012
Firma:  Zavarovalnica  Triglav,  d.d.,

Območna enota Novo mesto

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šepetavc Boris, Novo mesto, Šegova
ulica 4, razrešen 10. 7. 1996 in ponovno
imenovan 12. 7. 1996, zastopa Območno
enoto Novo mesto neomejeno v okviru de-
javnosti območne enote, v prometu nepre-
mičnin, ki predstavljajo osnovna sredstva
območne enote, pa omejeno s sklepi uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d.

Rg-48415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04791 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  Inženiring,  projektiranje,  razvoj
IBT Ljubljana, d.d., sedež: Proletarska 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5181755
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Berčič Iztok, Ljubljana, Trstenjako-
va ulica 2, imenovan 14. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja;
direktor Žerjav Franc, razrešen 14. 6. 1996.

Rg-48417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04982 z dne 29. 10. 1996 pod št. vložka
1/28551/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5970199
Firma: JOCOPLESK SEDELJŠAK &

CO., k.d., slikopleskarstvo
Skrajšana  firma:  JOCOPLESK  SE-

DELJŠAK & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1219 Laze v Tuhinju, Šmartno

v Tuhinju 48
Ustanovitelja: Sedeljšak Jože in Sedelj-

šak Martin, oba iz Laz v Tuhinju, Šmartno v
Tuhinju 48, vstopila 20. 9. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sedeljšak Jože, imenovan 20. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 22120
Izdajanje časopisov; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22250 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 28520 Splošna mehanična dela;
45100 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
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ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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 specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74700 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Rg-48418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06014 z dne 19. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa MERCOM POINT, podjetje za trgovi-
no in finančni inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, spre-
membo priimka ustanoviteljice in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5407966
Firma: MERCO, podjetje za trgovino

in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MERCO, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanoviteljica: Dovgan Vidovič Mojca,

Ljubljana, Rožna dolina, C. XV/34a, vstop
20. 12. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dovgan Vidovič Mojca, ki od 24.
6. 1995 zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04678 z dne 22. 10. 1996 pod št. vložka
1/28519/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971667
Firma: ROBING, inženiring in stori-

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Sora 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Berce Robert, Medvode,
Na Čerenu 5, vstop 4. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Berce Robert, imenovan 4. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev, ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-48421

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04903 z dne 4. 11. 1996 pod št. vložka
1/28562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5972035

Firma: SIEMENS NIXDORF, Informa-
cijski sistemi, d.o.o.

Skrajšana firma: SIEMENS NIXDORF,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 13,381.960 SIT
Ustanovitelj: SIEMENS NIXDORF IN-

FORMATIONSSYSTEME GESELL-
SCHAFT m.b.H., Dunaj, Dietrichgasse
27-29, vstop 11. 9. 1996, vložek 13,381.960
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hrvatič Janko, Ljubljana, Šentvid,
Mačkov kot 3, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurista Hable Reinhard, St. P
ST. Polten, Neugebaudeplatz 3/5/25, in
Shreidl Gerhard, Leobersdorf, Umlauffgas-
se 29/2/5, imenovani 11. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev, ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-48423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04927 z dne 22. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa VIV, d.o.o., podjetje za medna-
rodno trgovino, Ljubljana, Tržaška 132,
sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26093/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5890691
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Milošič Cvetlana, razrešena 30. 9.
1996; Valeri V. Vasilyev, Ljubljana,
Glinškova ploščad 1, razrešen 30. 9. 1996
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Težak Metka, Ljubljana, Poklukarjeva 4,
imenovana 30. 9. 1996.

Rg-48424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04928 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TOJA-propaganda, Hubej in drugi,
družba za reklamne in druge storitve,
d.n.o., Ljubljana-Polje, sedež: Polje, C.
XXXII/29, 1260 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/27276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljic,
deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5918685
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Ustanoviteljica: Hubej Ljiljana, Ljublja-
na Polje, Polje, Cesta XXXII/29, vstop 16.
9. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Kastelic
Marija, izstop 16. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nica Kastelic Marija, razrešena 16. 9. 1996;
zastopnica Hubej Ljiljana, imenovana 16. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48425

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04929 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KAM – LES, podjetje za proizvod-
njo, agencijo in trgovino, d.o.o., sedež: Go-
dič 82a, 1242 Stahovica, pod vložno št.
1/10497/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807174
Osnovni kapital. 2,252.000 SIT
Ustanovitelja: Jug Roman, izstopil 10. 9.

1996; Petek Helena, Kamnik, Fužine 8, in
Petek Sašo, Stahovica, Godič 82a, vstopila
10. 9. 1996, vložila po 1,126.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Petek Sašo, imenovan 19. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in

hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-48426

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04942 z dne 11. 10. 1996 pod št. vložka
1/28490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966582
Firma:  PRIMACO,  d.o.o.,  trgovina,

storitve in zastopstva
Skrajšana firma: PRIMACO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Polje C. XXX/24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Seršen Iva, Vodice, Selo

4a, in Keber Damjana, Ljubljana, Polje, C.
XXX/24, vstopili 24. 9. 1996, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Seršen Iva, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Keber Damjana, ki
kot pomočnica direktorice zastopa družbo
brez omejitev, imenovani 24. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5248

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-48428

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05028 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa S & M KAPIĆ, d.n.o., prevozništvo
in trgovina, Dobrunje, sedež: Cesta 13.
julija št. 18, 1261 Dobrunje, pod vložno št.
1/27768/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in naslova ustano-
viteljice s temile podatki:

Matična št.: 5940559
Sedež: 1261 Ljubljana, Galjevica št. 1
Ustanoviteljica: Kapić Suvada, Ljublja-

na, Galjevica št. 1, vstop 18. 3. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-48429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05031 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SIR-PAK, storitve in trgovina, d.o.o.,
Stična 73a, sedež: Stična 73a, 1295 Stična,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/22686/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5753295
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 1551 Mle-

karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 74 – 4. XII. 1997 Stran 5883

z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7482 Pa-
kiranje.

Sprememba družbene pogodbe o ustano-
vitvi d.o.o. je bila sprejeta dne 26. 9. 1996.

Rg-48430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05141 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ORNIKS, izvoz-uvoz, zastopanje tu-
jih firm, posredovanje v zunanjetrgovin-
skem prometu, konsignacija..., d.o.o., Tr-
bovlje, Ul. 1. junija 35, sedež: Ul. 1. junija
35, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/19721/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5658802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vajdič Lojze, razrešen 7. 10. 1996;
direktorica Vajdič Maja, Trbovlje, Ulica
Španskih borcev 7, imenovana 7. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-

lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. v
zasebni lastnini je bila sprejeta 7. 10. 1996.

Rg-48431

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05142 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa RENT A, dajanje v najem, finančne

in računovodske storitve, d.o.o., sedež:
Linhartova 36, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5604885
Firma: RENT A, najem in poslovne sto-

ritve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 58
Ustanovitelj: Hozjan Ivan, Ljubljana,

Linhartova cesta 26, vstop 9. 10. 1996, vlo-
žek 16,014.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hozjan Janja, izstop 9. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hozjan Janja, razrešena 9. 10.
1996; direktor Hozjan Ivan, imenovan 9.
10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 6110
Pomorski promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-48433

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05163 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa LUNA, podjetje za marketing Ljub-
ljana, d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14, se-
dež: Železna c. 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07042/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me ter zastopnico s temile podatki:

Matična št.: 5367972
Firma: LUNA, podjetje za marketing

Ljubljana, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Fornazarič Sila Milena, Ljubljana,
Neubergerjeva ulica 3, imenovana 2. 10.
1996, kot izvršna direktorica zastopa druž-
bo v poslih in podpisuje listine v zvezi z
medijskimi pogodbami do tolarske proti-
vrednosti 50.000 DEM, v zvezi z ostalimi
pogodbami pa do tolarske protivrednosti
100.000 DEM; iz zastopanja so izvzeti posli
oziroma pogodbe v zvezi z investicijami in
nepremičninami.

Rg-48434

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05165 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa INVESTING, zasebno podjetje za
investicijsko svetovanje in organizacijske
storitve, d.o.o., sedež: Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5352509
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
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nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-48436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05167 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  KROMA  JERMAN  IN  ČLANI,
d.n.o., trgovina, proizvodnja in storitve
Trbovlje, sedež: Gimnazijska c. 15e, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/13984/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538173
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-48437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05174 z dne 29. 10. 1996 pod št. vložka
1/28541/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5516323002
Firma: MICRAT, ekonomske, tehno-

loške in organizacijske storitve, d.o.o., Po-
družnica leasing & rent-a-car

Skrajšana firma: MICRAT, d.o.o., Po-
družnica leasing & rent-a-car

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Na trati 11
Ustanovitelj: MICRAT, ekonomske, teh-

nološke in organizacijske storitve, d.o.o.,
Vrhnika, Drenov grič 169, vstop 1. 10. 1996,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Junger Branko, Vrhnika, Kopališka
ulica 7, imenovan 1. 10. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem.

Rg-48438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05175 z dne 5. 11. 1996 pod št. vložka
1/28570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967040
Firma: MOTO TRADE, trgovina, d.o.o.,

Ljubljana

Skrajšana firma: MOTO TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Ul.  Milana
Majcna 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdešar Franc, Ljubljana,

Wolfova ulica 10a, vstop 4. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zdešar Franc, imenovan 4. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo

s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
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na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-48439

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05182 z dne 4. 11. 1996 pod št. vložka
1/28566/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967082
Firma: INTES COMPUTER, podjetje

za trženje računalniške opreme, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: INTES COMPUTER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šaranovičeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Črepinšek Stanislav, Ljub-

ljana, Gača 21, vložil 150.000 SIT, Vugrinec
Božidar, Zagreb, Laščinski borovec 20, vlo-
žil 150.000 SIT, in INTES COMPUTER
VERTRIEBS, G.m.b.H., Dunaj, Rosensteing,
75/2/8, vložil 1,200.000 SIT – vstopili 7. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vugrinec Božidar, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Črepinšek Stani-
slav, imenovan 7. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-48441

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05194 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa INO, Kovinska galanterija, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 339,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo firme, sedeža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5816629
Firma:  INO,  trgovina  in  zastopstva,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 167
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-48442

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05200 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa UNAGRADNJA, d.o.o. za projekti-
ranje in izvajanje gradbenih del, za pro-
izvodnjo gradbenega…, Bizoviška 41,
Ljubljana, podružnica Ptuj, Trstenjako-
va ul. 13, sedež: Trstenjakova 13, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/24747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5809487001
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Duraković Mujo, Sarajevo, V. Miskina
16, ki zastopa podružnico brez omejitev, in
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prokurist Resnik Silvester, Ptuj, Mariborska
c. 48, imenovana 19. 5. 1995, direktor Lis-
jak Martin, razrešen 19. 5. 1995.

Rg-48444

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05205 z dne 21. 10. 1996 pod št. vložka
1/28516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967112
Firma: KOPAČ IN OTROCI, poslovne

storitve, d.n.o., Ljubljana, Medno 31a
Skrajšana firma: KOPAČ IN OTROCI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana, Medno 31a
Ustanovitelja: Komac Kopač Miranda,

Izola, Ulica proletarskih brigad 6, in Kopač
Janez, Ljubljana, Medno 31a, vstopila 11.
10. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janko Kopač, Ljubljana Šentvid,
Medno 31a, imenovan 11. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-48445

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05383 z dne 29. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MEGAFORM, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod Strahom 53,
1291 Škofljica, pod vložno št. 1/15087/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov, deležev in osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555655
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Koncilja Darko, Škofljica,

Pod Strahom 53, vstop 15. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sedevčič Milan, izstop 17. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-

sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6022 Storitve taksistov; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-48446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05390 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MEKINJSKI, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Molkova pot
3a, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/28086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5949530
Sedež: 1240 Kamnik, Ulica Fortunata

Berganta 3.

Rg-48447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05425 z dne 7. 11. 1996 pod št. vložka
1/28574/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967457
Firma: RF – MB, računovodstvo in fi-

nance, d.o.o.
Skrajšana firma: RF – MB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg OF 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jeločnik Irena in Jeločnik

Blaž, oba iz Mengša, Slomškova ulica 13,
vstopila 15. 8. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeločnik Irena, imenovana 15. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
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z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev, ter računalniških naprav;

7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-48448

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00121 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LESNINA FINANCE, finančno sve-
tovanje in druge poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova
53,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5236886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Perme Jože, razrešen 31. 12. 1994;
direktor Petauer Boštjan, Ljubljana, Galje-
vica 7, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-48450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00477 z dne 7. 6. 1996 pod št. vložka
1/03922/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5317959003
Firma: POTEZA, borzna družba, d.d.,

Ljubljana, PODRUŽNICA NOVA GORI-
CA, Kidričeva 9a, Nova Gorica

Skrajšana firma: POTEZA, d.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 9a
Ustanoviteljica: POTEZA, borzna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 7a, vstop
10. 1. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Toplikar Zorn Ksenija, Nova Gori-
ca, Cankarjeva ul. 22, imenovana 10. 1.
1995, pooblaščena je, da v imenu družbe v
okviru dejavnosti podružnice sklepa pogod-
be in opravlja druga pravna dejanja neome-
jeno, razen pri sklepanju pogodb o oprav-
ljanju s finančnim premoženjem strank nad
10.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-48451

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00479 z dne 7. 6. 1996 pod št. vložka
1/03922/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5317959002
Firma: POTEZA, borzna družba, d.d.,

Ljubljana, PODRUŽNICA DOMŽALE,
Ljubljanska c. 62, Domžale

Skrajšana firma: POTEZA, d.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska c. 62
Ustanoviteljica: POTEZA, borzna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 7a, vstop
10. 1. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Cerar Karmen, Moravče, Stegne
28, imenovana 10. 1. 1995, pooblaščena je,
da v imenu družbe v okviru dejavnosti po-
družnice sklepa pogodbe in opravlja druga
pravna dejanja neomejeno, razen pri skle-
panju pogodb o upravljanju s finančnim pre-
moženjem strank nad 10,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-48453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00894 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu
vpisa EKOSVET, Izvoz, uvoz, zastopa-
nje, ekonomsko svetovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Rocenska 20, sedež:
Rocenska 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5328438
Ustanoviteljica: Pogelšek Branko, izstop

1. 2. 1995; Pogelšek Nika, Ljubljana, Ro-
censka 20, vstop 1. 10. 1995, vložek 799.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Po-
gelšek Angela, Ljubljana, Rocenska 20, raz-
rešena 1. 2. 1995 kot družbenica in imeno-
vana za zastopnico, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorice, in di-
rektorica Pogelšek Nika, imenovana 1. 2.
1995, ki zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Pogelšek Branko, in družbenik Po-
gelšek Leon, razrešena 1. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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
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Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev, ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
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; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine.

Rg-48460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01158 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
MARTIUS, podjetje za proizvodnjo mar-
keting in trgovino, d.o.o., sedež: Bilečan-
ska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22768/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje podjetja iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760844
Firma: MARTIUS ZORMAN in ostali,

d.n.o., podjetje za proizvodnjo, marke-
ting in trgovino

Skrajšana firma: MARTIUS ZORMAN,
in ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Zorman Marko, Ljublja-

na, Bilečanska 5, vstopil 29. 3. 1993, in
Vukasovič Mihovil, Omiš, Chetaldičeva 38,
vstopil 14. 6. 1996, vložila po 100.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-48461

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01176 z dne 7. 6. 1996 pri subjektu vpisa
ROZAL KOMERC, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Rajšele 5,
sedež: Rajšele 5, 1336 Vas-Fara, pod vlož-
no št. 1/21611/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5720915
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Roz-

man Stane, razrešen 6. 2. 1995 kot direktor
in imenovan za zastopnika, in direktor Tom-
šič Anton, imenovan 6. 2. 1995, oba iz Ko-
čevja, Ob Mahovniški 22, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.

Rg-48471

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01537 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AIDA, podjetje za aranžersko pro-
pagandne storitve, proizvodnjo in trgovi-
no, Ljubljana, Dolniška cesta 56, sedež:
Dolniška c. 56, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09352/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5426987
Ustanovitelj: Šušteršič Franc, Ljubljana,

Dolniška c. 56, vstop 15. 10. 1990, vložek
1,519.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šušteršič Milena, izstop 27. 3. 1995.

Rg-48472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01563 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MULTIMEDIA, d.o.o., podjetje za
izvajanje in organiziranje scensko glas-
bene dejavnosti, Ljubljana, Dalmatinova
5, sedež: Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5488141
Firma: MULTIMEDIA, d.o.o., podjet-

je za izvajanje in organiziranje scensko
glasbene dejavnosti, IC Trzin

Skrajšana firma: MULTIMEDIA, d.o.o.,
IC Trzin

Sedež: 1000 Mengeš, IC Trzin, Blatni-
ca 12.
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Rg-48479

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01685 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RATING, podjetje za gospodarski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva
101, sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02193/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
nikov, deležev in naziva zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5285208
Ustanovitelj: Bevk Viljem, Ljubljana,

Velebitska 7, vstop 24. 7. 1989, vložek
1,549.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomšič Marjeta, izstop 31. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bevk Viljem, razrešen 24. 3. 1995;
direktor Bevk Viljem, imenovan 24. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48485

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01849 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EMPLOYEE OWNERSHIP SERVICES,
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ču-
farjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503701
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ellerman David, izstop 22.

12. 1994; Marinc Andrej, Mozirje, Praprot-
nikova 18, vstop 31. 10. 1991, vložek
330.000 SIT, Jagodic Silvana, Ljubljana, Me-
likova ul. 9, vstop 1. 2. 1992, vložek 330.000
SIT, Dolmovič Marija, Ljubljana, Burnikova
ul. 15, vstop 1. 2. 1992, vložek 330.000 SIT,
Erman Grega, Ljubljana, Maroltova 1, vstop
15. 12. 1992, vložek 330.000 SIT, Rotar
Aleksija, Kozina, Obrtniška 20, vstop 28. 2.
1994, vložek 120.000 SIT, in EMPLOYEE
OWNERSHIP SERVICE, Ljubljana, sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Čufarjeva 3, vstop
22. 12. 1994, vložek 60.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Ellerman Davidu, ki je bil razre-
šen 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 285 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; splošna mehanič-
na dela; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 294 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 342 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic, polpri-
kolic; 3410 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 501 Trgo-

vina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-48493

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02277 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
BIROTISK, Podjetje za grafične storitve,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Gasilska cesta 9,
1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/15774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5574676
Firma: BIROTISK, Podjetje za grafič-

ne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  BIROTISK,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 9.

Rg-48495

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02383 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa R.A., podjetje za umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje, d.o.o., Ljubljana,
Borutova 7, sedež: Borutova 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-

benikov, deležev in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5387108
Ustanovitelj: Khakhonina Lioubov,

Ljubljana, Trnovski pristan 12, vstopil 20.
10. 1994, vložil 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bersan Marija in Marchoukov
Nikolai, izstopila 15. 3. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Khak-
honina Lioubov, razrešen 15. 3. 1995 kot
družbenik in imenovan za prokurista, in Sat-
ler Breda, Ljubljana, Krimska 12, razrešena
15. 3. 1995 kot zastopnica in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48500

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02514 z dne 30. 9. 1996 pod št. vložka
1/28404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903050
Firma: STUDIO KONTO, d.o.o., sve-

tovanje in knjigovodske storitve
Skrajšana  firma:  STUDIO  KONTO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška 12
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanoviteljica: Macarol Božena, Ljub-

ljana, Jakčeva 8, vstopila 16. 5. 1995, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Macarol Božena, imenovana 16.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.

Rg-48501

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02767 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BOAL, podjetje za proizvodnjo tek-
stilnih izdelkov, trgovino na drobno in
debelo z neživilskimi proizvodi, gradbeni
inženiring..., Domžale, Levstikova 23, se-
dež: Levstikova 23, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/03863/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5319145
Firma: A-POINT – PIRC & CO., pod-

jetje za posredništvo, trgovino in storitve,
d.n.o., Domžale
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Skrajšana firma: A-POINT, d.n.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Pirc Boris, Domžale, Lev-
stikova 23, vstop 18. 12. 1989, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Brumec Aleš, izstop 20. 5. 1995;
Pirc Brigita, Ljubljana Vič-Rudnik, Iška loka
56, vstop 20. 5. 1995, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pirc Brigita, Ljubljana Vič-Rud-
nik, Iška loka 56, imenovana 20. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 652 Drugo finančno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 671 Po-
možne dejavnosti v finančnem posredniš-
tvu, razen zavarovalništva in dejavnosti po-
kojninskih skladov; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-48502

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02805 z dne 13. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Odvetniška družba DERNOVŠEK,
o.p. – d.n.o., sedež: Tavčarjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25001/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5818036
Ustanovitelja: Dernovšek Jože, Ljublja-

na, Ob potoku 15, vložil 16,819.000 SIT, in
Dernovšek Igor, Ljubljana, Hruševska 46a,
vložil 8,967.000 SIT, vstopila 30. 10. 1993,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-48503

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

95/02948 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa
FLORING, trgovina in storitve, d.o.o.,
Slamnikarska 6, Mengeš, sedež: Slamni-
karska 6, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/10591/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, zastopnika in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5504619
Firma: FLORING, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FLORING, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 93
Ustanovitelji: Junkar Miloš, Mengeš,

Slamnikarska 6, vstop 20. 12. 1990, vložek
646.720 SIT, Kiler Matjaž, Domžale, Pre-
šernova 32, vstop 21. 12. 1994, vložek
646.720 SIT, in Junkar Marijan, Senovo,
Cankarjeva 9, vstop 21. 12. 1994, vložek
210.560 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jun-
kar Miloš, razrešen 21. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki kot na-
mestnik direktorja lahko brez omejitev skle-
pa pravne posle, ki ne presegajo vrednosti
100.000 DEM, v nasprotnem primeru mora
imeti za tak sklenjen posel sklep skupščine,
prav tako pa mora imeti sklep skupščine za
posle, sklenjene za večletno obdobje, in di-
rektor Kiler Matjaž, imenovan 21. 12. 1994,
ki lahko brez omejitev sklepa pravne posle,
ki ne presegajo vrednosti 100.000 DEM, v
nasprotnem primeru mora imeti za tak skle-
njen posel sklep skupščine, prav tako pa
mora imeti sklep skupščine za posle, skle-
njene za večletno obdobje.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-48506

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03155 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa OM – MP, hidrogradnje – irigacije,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Dunajska  103,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22373/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti, zastopni-
ka in družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5741068
Firma: OM –MP, finančna in trgovska

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: OM – MP, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Jana Husa 1a
Ustanovitelj: dr. Miroslav Odar, Radov-

ljica, Cankarjeva 25, vstop 22. 3. 1993, vlo-
žek 3,221.316 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Prešeren Miloš, izstop 20. 5. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Prešeren Milošu, ki je bil razre-
šen 20. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
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na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke

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

Rg-48508

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03232 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VECTRA TRADE, gostinstvo, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Rusjanov trg 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767644
Firma: PRO ACTIV, d.o.o., trgovina in

storitve, Nadgoriška 77, Ljubljana
Skrajšana firma: PRO ACTIV, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Nadgoriška 77
Ustanovitelji: Pirc Darko, izstopil 30. 5.

1995; Primar Aleš, Ljubljana, Nadgoriška
77, Marič Uroš, Ljubljana, Okrogarjeva ul.
5, in Kutnjak Andrej, Ljubljana, Pot v Gori-
čico 12, vstopili 30. 5. 1995, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pirc Darko, razrešen 30. 5. 1995; di-
rektor Kutnjak Andrej, ki pri poslih do vred-
nosti 5.000 DEM zastopa družbo brez ome-
jitev, pri poslih, vrednih več kot 5.000 DEM
pa potrebuje sopodpis obeh družbenikov,
ter zastopnika Marič Uroš in Primar Aleš, ki
kot namestnika direktorja zastopata družbo
brez omejitev pri poslih do vrednosti 5.000
DEM, pri poslih, vrednih več kot 5.000
DEM pa potrebujeta sopodpis obeh družbe-
nikov.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve

prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 923 Druge razvedrilne dejav-
nosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-48510

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03296 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa SELF, trgovsko, storitveno in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kve-
drova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15138/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572479
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
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krajši čas; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-48511

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03335 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TIRING, inženiring, d.o.o., Domža-
le, sedež: Mačkovci 56, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20606/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
izstop družbenika, povišanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5819296
Ustanovitelji: Šošo Stipe, Domžale, Mač-

kovci 56, vložil 562.500 SIT, Humar Staško,
Ljubljana, Ulica bratov Babnik 12, vložil
562.500 SIT, in Kepa Bogomir, Litija, Ježa
2, vložil 375.000 SIT – vstopili 7. 12. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo, Vertačnik
Janez, izstopil 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-

sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-48513

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03385 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MULTICHOICE, podjetje za po-
slovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5842077
Ustanovitelj: FilmNet International Hol-

dings b.v., izstop 22. 3. 1995; MULTI-
CHOICE DEVELOPMENT B.V., HP Hoofd-
dorp, Planetenweg 8, vstop 22. 3. 1995, vlo-
žek 5,051.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-48515

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03405 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EK team, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 23,
sedež: Slovenčeva 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14860/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5499275
Firma: EKTEAM, trgovina, storitve in

proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Slovenče-
va 23

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

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
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Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-48519

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03579 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa CHIO, družba za trgovinsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Staničeva
41, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25428/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5847940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Romstorfer Leopold Wilfried, razre-
šen 20. 4. 1995; Kurzwell Breda, Preserje,
Tovarniška 41, razrešena kot prokuristka in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-48520

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03598 z dne 14. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  JOLLY  2,  trgovina  na  debelo  in
drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vavpoti-
čeva  4,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13044/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in
deležev ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5623103
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 93
Ustanovitelja: Erklavec Andrej, Ljublja-

na, Martina Krpana 2, in EDIGS HEPIS,
d.o.o., Mengeš, Šolska 4, vstopila 4. 6. 1991,
vložila po 7,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; REI, d.o.o., in DAN-ES, d.o.o,
izstopila 27. 5. 1995.

Rg-48751

Okrožno sodišče v Ljubljani, Odelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17551 z dne 24. 9. 1996 pri subjektu
vpisa LINGVA, podjetje za izobraževa-
nje in prevajalske storitve, d.o.o., Ograde
7, Stari trg 9, sedež: Ograde 7, 1386 Stari
trg, pod vložno št. 1/13621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5548632
Firma: LINGVA, družba za inženiring,

posredovanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
Stari trg

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ješelnik Antoneta, izstop

27. 12. 1994; Gornik Branko, Grahovo 25,
vstop 27. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ješelnik Antoneta, razrešena 27. 12.
1994; zastopnik Gornik Branko, ki zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnik direk-
torice, in direktorica Gornik Breda, Graho-
vo 25, ki zastopa družbo brez omejitev, oba
imenovana 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-

nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-48752

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07234 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EXPO DESIGN, podjetje za tržno
komuniciranje, inženiring in sejemska iz-
vedbena dela, d.o.o., Ljubljana, Gospos-
vetska  4,  sedež:  Gosposvetska  4,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17853/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629586
Firma: EXPO COMM, inženiring, d.o.o.,

Ljubljana, Gosposvetska 4
Skrajšana firma: EXPO COMM, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pečenko Vladimir, Ljub-

ljana, Žaucerjeva 14, vstopil 1. 4. 1992, vlo-
žil 1,200.000 SIT, in Hrovat Marjanca,
Domžale, Ljubljanska 80, vstopila 1. 3.
1993, vložila 300.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata; Cedilnik Jože in Kuhar Du-
šan, izstopila 11. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cedilnik Jože, razrešen 11. 5. 1994;
Pečenko Vladimir, razrešen 11. 5. 1994 kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5894 Št. 74 – 4. XII. 1997

njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 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 računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev, ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-48753

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01854 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa RAGOSI, računalniški gostinski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zelena pot 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5909201
Ustanovitelja: ADAMSOFT, računal-

niški inženiring in trgovina, d.o.o., Medvo-
de, Kebetova 10, vložil 450.000 SIT, in Kol-
man Branimir, Ljubljana, Zelena pot 10, vlo-
žil 675.000 SIT, vstopila 8. 6. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Vrtačnik Marjan,
izstopil 15. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Tomislav, razrešen 15. 3.
1996; direktor Kolman Branimir, imenovan
15. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-

lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2960
Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;

7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev, ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-48754

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17012 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa TERMO – IT, Podjetje za strojno in
termično obdelavo strojnih elementov in
sklopov, d.o.o., Kočevje, sedež: Reška ce-
sta 13, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/20268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5680468
Firma: TERMO – IT, Podjetje za stroj-

no in termično obdelavo strojnih elemen-
tov in sklopov, d.o.o., Kočevje, Reška c. 13

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Uran Slavko, Kočevje,

Streliška 35, vložil 750.000 SIT, Beljan
Franc, Kočevje, Dolga vas, Remihova 20,
vložil 375.000 SIT, in Merhar Jože, Kočev-
je, Dolenja vas, Lipovec 1a, vložil 375.000
SIT – vstopili 5. 11. 1992.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 742 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-48759

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11298 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
PEČAR, podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino, d.o.o., Škofljica, Dole pri Škofljici 2,
sedež: Dole pri Škofljici 2, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/18973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5653282
Firma: PEČAR, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Škofljica, Dole pri
Škofljici 9

Sedež: 1291 Škofljica, Dole pri Škof-
ljici 9
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Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelja: Pečar Olga in Pečar Jože,

oba s Škofljice, Dole 9, vstopila 20. 9. 1993,
vložila po 766.500 SIT, odgovornost: ne
dgovarjata.

Rg-48760

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17560 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
BELJE – LJUBLJANA, Podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Rakovniška 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14798/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo vrste
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo ustanovitelja zaradi pravnega
nasledstva s temile podatki:

Matična št.: 5552435
Ustanovitelja: BELJE DD za privređiva-

nje i poljedeljstvo u prerađivačkoj industriji
i prometa robe Darda, R Hrvaška, Darda,
vložilo 3,905.475 SIT, in Kolenc Janez,
Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 68c,
vložil 2,603.650 SIT – vstopila 18. 12. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
lenc Janez, razrešen 14. 12. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah.

Rg-48761

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/06866 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
VIJA, Podjetje za proizvodnjo, uvoz, iz-
voz, zastopanje, trgovino, prevozništvo,
storitve in organizacijo uslug in storitev,
d.o.o., Domžale, Šolska 10, sedež: Šolska
ulica 10, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/16756/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5602556

Firma: VIJA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: VIJA, d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 1,872.530 SIT
Ustanovitelj: Vodlan Janko, Domžale,

Šolska ulica 10, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,872.530 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 602 Drug kopenski promet;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje.

Rg-48762

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04991 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SZT – Slovenska založba telefon-
skih imenikov, d.o.o., Ljubljana, STV –
Slowenischer Telefonbuch-Verlag Gmb-
H, Ljubljana, sedež: Cesta v Kleče št. 12,
1117 Ljubljana, pod vložno št. 1/20218/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 16997/94 zaradi skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5694817
Skrajšana firma: SZT, d.o.o., Ljublja-

na, STV GmbH, Ljubljana.

Rg-48766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16997 z dne 25. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Slovenska založba telefonskih ime-
nikov – rumene strani, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trdinova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20218/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,

osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694817
Firma: SZT – Slovenska založba tele-

fonskih imenikov, d.o.o., Ljubljana, STV
– Slowenischer Telefonbuch-Verlag Gmb-
H, Ljubljana

Skrajšana firma: STZ d.o.o., Ljubljana,
STV GmbH, Ljubljana

Sedež: 1117 Ljubljana, Cesta v Kleče
št. 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fernsprechbuch-Verlag

Hans Müller G.m.b.H. & Co., Nürnberg 90,
Nemčija, Pretzfelderstrasse 7-11, vstop 11.
9. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kosem Karlo, Ljubljana, Dolenjska
cesta 52, imenovan 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 744
Ekonomsko propagiranje.

Rg-48769

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04646 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa BIOLINE, svetovanje, marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Prečna 6, sedež: Prečna 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03021/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 18071/94 zaradi imena ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5310903
Ustanovitelj: Marinšek Ivan, Ljubljana,

Prečna 6, vstop 7. 9. 1993, vložek 2,089.386
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48771

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05403 z dne 30. 8. 1996 pod št. vložka
1/28296/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5924316
Firma:  HAMMAX  TRADING  LI-

MITED Hong Kong – Podružnica Ljub-
ljana
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Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska c. 54
Ustanovitelj: HAMMAX TRADING

LIMITED, Rd TST KLN, Hong Kong, RM
1705, Tower 1, 33 Canton, vstop 6. 9. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Kalan Tomaž in Kalan Grozdana,
oba iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar 36,
imenovana 6. 9. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-48773

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04941 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpisa
PM & A, d.o.o., Mednarodna trgovina,
Ljubljana, sedež: Njegoševa 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12033/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5491312
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ogorevc Vlado, razrešen 15. 10.
1995; direktor Sekavčnik Aleksander, Ljub-
ljana, Celovška 106, imenovan 16. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48774

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04942 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpisa
PM & A, PORTFOLIO MANAGEMENT
& ANALYSIS borzno posredniška druž-
ba, d.o.o., sedež: Njegoševa 23, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5715423
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ogorevc Vlado, razrešen 15. 10.
1995; direktor Sekavčnik Aleksander, Ljub-
ljana, Celovška 106, imenovan 26. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48776

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05772 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATA 1, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
51, sedež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26827/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala z vložki in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5911516
Firma: MERCATA 1, pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna cesta 18.
Vpiše se sklep skupščine z dne 7. 12.

1995, da se osnovni kapital z vložki poveča
z 2.810,260.000 na 4.810,260.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 7. 12. 1995.

Rg-48777

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

št. 94/07882 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ELTRON, servisno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Petrovičeva 25, sedež: Petro-
vičeva 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in preobliko-
vanje iz d.o.o. v komanditno družbo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5447160
Firma: ELTRON – IVICA HORVAT,

servisno podjetje, k.d.
Skrajšana  firma:  ELTRON  –  IVICA

HORVAT, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Petrovičeva 21
Ustanovitelja: Horvat Marija, izstopila

12. 5. 1994; Horvat Boris, vstopil 12. 5.
1995, odgovornost: ne odgovarja, in Horvat
Ivica, vstopil 12. 5. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem, vložila po
1.000 SIT, oba iz Ljubljane, Petrovičeva
ulica 21.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Horvat Marija, razrešena 12. 5.
1994; zastopnik Horvat Ivica, imenovan 12.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48791

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02691 z dne 20. 6. 1996 pri subjektu
vpisa BARBARA I.P., Izobraževalni pro-
gram, d.o.o., Ljubljana, Robbova 25, se-
dež: Robbova 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17381/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620210
Firma: PRAJS, d.o.o., Marketing, in-

ženiring in trgovina
Skrajšana firma: PRAJS, d.o.o.
Ustanovitelj: Novinec Barbara, izstop 30.

5. 1996; Prajs Andraž, Ljubljana, Robbova
25, vstop 30. 5. 1996, vložek 1,562.395 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novinec Barbara, razrešena 30. 5.
1996; direktor Prajs Andraž, imenovan 30.
5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 511 Posredniš-
tvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
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napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7240 De-
javnosti, 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 na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-48796

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05373 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-
NA, ENOTA OSNOVNEGA ZDRAV-
STVENEGA VARSTVA VIČ-RUDNIK,
LJUBLJANA, sedež: Postojnska ul. 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00420/05
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5056063005
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Sluga dr. Franc, razrešen 31. 3. 1995;
zastopnik Golmajer Jože, Ljubljana, Žigono-
va 25, imenovan 1. 4. 1995, zastopa družbo
neomejeno v mejah pooblastil enote.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 851
Zdravstvo; 8512 Izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.

Rg-48797

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01683 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa DALEN, Inženiring in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Šlandrova 10, sedež: Šlandrova
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5697182
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Elektronabava Ljubljana,

p.o., Ljubljana, Slovenska 58, in Dalekovod

Zagreb, d.d., Zagreb, Avenija Vukovar 37,
vstopila 30. 10. 1992, vložila po 487.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; dipl. ing.
Gerl Marjan, Ljubljana, Lepi pot 18, vložil
300.000 SIT, Vinegar Dorej, Ljubljana, Pod-
junska 11, vložil 150.000 SIT, in Debevc
Boža, Ljubljana, Vlahovičeva 39, vložila
75.000 SIT, vstopili 5. 12. 1994 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-48803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17845 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ASIS – Mešano podjetje v zasebni
lastnini, Prva avstrijsko-slovenska druž-
ba za slušno prizadete – akustiko slušnih
aparatov in tehniko za slušno prizadete,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Drenikova 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19486/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5651565
Firma: ASIS, Prva avstrijsko-sloven-

ska družba za slušno prizadete – akustiko
slušnih aparatov in tehniko za slušno pri-
zadete, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: OSB Österreichischer

Bund für Schwerhörige, Spatertaubte, Tin-
nitus-Betroffene und Sprachbehinderte, A-
8045 Graz, Radegunderstrasse 10, vložila
525.000 SIT, Zveza društev slušno prizade-
tih Slovenije, Ljubljana, Drenikova 24, vlo-
žila 525.000 SIT, in Christa Elfriede Kreuc-
hauf, Graz, Annenstrasse 61, vložila
450.000 SIT – vstopili 24. 7. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Redžepovič Aljoša, razrešen 9. 4.
1994; direktorica Petrič Dušanka, Ljublja-
na, Funtkova 32, imenovana 9. 4. 1994, za-
stopa družbo z omejitvijo, da pri pravnih
poslih, ki se nanašajo na promet z nepre-
mičninami, pri pravnih poslih z osnovnimi
sredstvi, pri dolgoročnih plasmajih in pri
pravnih poslih, katerih vrednost presega
50 % takrat predpisanega minimalnega usta-
novitvenega kapitala, potrebuje soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drob-

no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-48806

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04854 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MAGOLO, d.o.o., družba za trgovi-
no in storitve, Domžale, sedež: Prelog,
Breznikova 51, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/19282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 8. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5815274
Firma: MAGOLO, d.o.o., družba za tr-

govino in storitve
Skrajšana firma: MAGOLO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kraška ulica 12
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 1740 Pro-

izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-48810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05485 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa GIO, gradnja industrijskih objek-
tov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta 160, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01210/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 5078/96 – spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5066034
Osnovni kapital: 1.748,993.000 SIT.

Rg-48814

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11293 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
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vpisa RONIMEX, Import-export, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Poljanski nasip 26, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, sedež, osnovni
kapital, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5326320
Firma: RONIMEX Import-export, Pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino, marketing,
storitve in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 4
Osnovni kapital: 1,820.454 SIT
Ustanoviteljici: Rojec Nives Elizabeta,

Ljubljana, Merčnikova 1, in Kocbek Marija
Magda, Ljubljana, Tržaška 12, vstopili 22.
1. 1990, vložili po 910.227 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni 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; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-

me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-48819

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05369 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Blagovno trgovinski center, d.d., se-
dež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00510/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča redno zmanjšanje in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5068681
Osnovni kapital: 4.805,864.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 22.

10. 1996.
Vpiše se sklep skupščine z dne 22. 10.

1996, da se osnovni kapital družbe v vred-
nosti 6.007,330.000 SIT zmanjša na
3.604,398.000 SIT, to je za 2.402,932.000
SIT z zmanjšanjem nominalnega zneska del-
nic.

Vpiše se sklep skupščine z dne 22. 10.
1996, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev s 3.604,398.000 SIT na
4.805,864.000 SIT.

Rg-48821

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04913 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PIVOVARNA UNION, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Pivovarniška ulica 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048591
Firma: PIVOVARNA UNION, d.d.
Osnovni kapital: 4.511,140.000 SIT
Ustanovitelji: Pivovarna Union, d.d.,

Ljubljana in MARZOLI & NANUT s.n.c.,
Import-export, izstopila 15. 6. 1996; Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 446,560.000 SIT, Kapi-
talski sklad za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, vložil 446,560.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 536,120.000 SIT,
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udeleženci notranjega odkupa, vložili
80,980.000 SIT, delničarji iz naslova javne
prodaje delnic, vložili 1.395,120.000 SIT,
zasebni delničarji, vložili 45,480.000 SIT,
in Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
1.560,320.000 SIT – vstopili 15. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: La-
vrič Dimitrije, Ljubljana, Krivec 90, razre-
šen 15. 5. 1996 kot generalni direktor in
imenovan za predsednika uprave, ki zasto-
pa in predstavlja družbo neomejeno, Rape
Andrej, Ljubljana, Veršičeva ulica 7, razre-
šen 15. 5. 1996 kot zastopnik in imenovan
za člana uprave, ki zastopa in predstavlja
družbo samostojno in neomejeno v stikih z
dobavitelji opreme, surovin in repromate-
riala, Tomšič Peter, Ljubljana, Veršičeva
ulica 16, razrešen 15. 5. 1996 kot zastopnik
in imenovan za člana uprave, ki zastopa in
predstavlja družbo samostojno in neomeje-
no v stikih s kupci in dobavitelji, Hunjet
Frančiška, Ljubljana, Avčinova ulica 6, raz-
rešena 15. 5. 1996 kot zastopnica in imeno-
vana za članico uprave, ki zastopa in pred-
stavlja družbo na področju finančnih zadev
samostojno, Mir Marjan, Ivančna Gorica,
Mekinje nad Stično 39, razrešen 15. 5. 1996
kot zastopnik in imenovan za člana uprave,
ki zastopa in predstavlja družbo samostojno
in neomejeno pred sodišči, državnimi in
upravnimi organi, Bolka Frančišek, Ljub-
ljana, Tugomerjeva 2, razrešen 15. 5. 1996
kot zastopnik in imenovan za člana uprave,
ki zastopa in predstavlja družbo samostojno
in brez omejitev pred javnostjo, zlasti pred
mediji javnega obveščanja.

Člani nadzornega sveta: Volaj Zvonko,
Maher Bojan, Premk Franc, Majzelj Anton,
Peterka Terezija in Jeraj Jože, vstopili
15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00548/00747 – 1996/MR z dne 25. 9. 1996.

Rg-48823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00376 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  PLANETARIJ  ŠAFARIĆ-NIKO-
LIĆ, podjetje za trgovinsko in storitveno
dejavnost, d.n.o., Ljubljanska 91, Domža-
le, sedež: Ljubljanska 91, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/23040/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sede-

ža, osnovnega kapitala in zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
preoblikovanje iz d.n.o. v družbo z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5792665
Firma: PLANETARIJ, podjetje za tr-

govinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Domžale

Skrajšana firma: PLANETARIJ, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Šafarić Zlatko, Domžale,

Ljubljanska 91, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Lidija, izstop 30. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Novak Lidiji, ki je bila razrešena
30. 12. 1994.

Rg-48959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01286 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MERKUR, zavarovalnica, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Poljanska 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20196/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, zastopnikov, naziva zastopnika
in statuta ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5648246
Osnovni kapital: 254,232.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Me-

jač Mitja, dipl. iur, Ljubljana, Kongresni trg
št. 8, razrešen 28. 3. 1995 kot zastopnik in
imenovan za člana uprave – predsednika
uprave, ter člana uprave Šaubert Stjepan,
Ljubljana, Ulica Zore Ragancinove št. 10,
in Brandstatter Horst, Graz, Scheigergasse
št. 156, imenovana 28. 4. 1995, vsak od njih
zastopa družbo z omejitvijo, da za nasled-
nje pravne posle potrebuje poprejšnje pisno
soglasje nadzornega sveta oziroma skupšči-
ne: za najemanje posojil ali kreditov, ki pre-
segajo v enem poslovnem letu znesek v pro-
tivrednosti ATS 200.000; za sklenitev in za
razvezo dolgoročnih zavezujočih poslov,
kot na primer najemnih, zakupnih in lea-
sinških pogodb, če presega vsota obvezno-
sti, ki izhajajo iz takšnih poslov med celot-
no pogodbeno dobo takšnega pravnega raz-
merja oziroma iz razveze, protivrednost po
posamezni višini ATS 200.000; za vsako
posamezno investicijo, ki presega protivred-
nost ATS 150.000; in za vse skupne investi-
cije, za vsako posamezno poslovno leto, če
presegajo le-te protivrednost zneska v viši-
ni ATS 300.000; za pridobitev in odtujitev
udeležb pri kapitalskih družbah, če presega-
jo pravice deležev 10 % osnovnega kapitala
tiste družbe ali če kupnina presega 10 %
lastnih virov sredstev MZ d.d.; za nabavo,
odtujitev ali obremenitev, kakor tudi za za-
kup ali dajanje v najem nepremičnin; za
prenos imenskih delnic ter za povečanje os-
novnega kapitala v smislu določb 328. čle-
na ZGD; za sklepanje o splošnih načelih
poslovne politike; za opravljanje in prene-
hanje vsake posamezne zavarovalne vrste;
za sklepe o imenovanju revizorja. Vsak član
uprave zastopa družbo tako, da jo zastopa
vedno skupno bodisi z drugim članom upra-
ve ali s skupnim prokuristom.

Člani nadzornega sveta: Reimelt Wer-
ner, Sundl Alois, Kadunc Igor, dipl. oec., in
Reautschnigg Bernd B., dipl. trg., vstopili
6. 3. 1995.

Sprememba statuta z dne 6. 3. 1995.

Rg-48960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03288 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa AX, elektronika, d.o.o., Ljubljana,
sedež: C. XVIII/1, 1260 Ljubljana-Polje,
pod vložno št. 1/07503/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5393841
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 221 Za-

ložništvo; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-48962

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00039 z dne 2. 8. 1996 pri subjektu vpisa
ABC POMURKA ŽAGA, Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino z lesom, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska cesta b. št. 1420 Trbov-
lje, pod vložno št. 1/02144/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, deleža in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5095654
Firma: ŽAGA TRBOVLJE, d.o.o., druž-

ba za proizvodnjo in trgovino z lesom
Skrajšana firma: ŽAGA, d.o.o., Trbovlje
Osnovni kapital: 6,874.481 SIT
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja in Slo-
venski odškodninski sklad, izstopila 8. 9.
1995; Martinčič Marko, Podkum 56, vstopil
28. 11. 1994, vložil 5,809.481 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-48963

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/00763 z dne 23. 8. 1996 pri subjektu
vpisa UNIVERSAL IVANČNA GORICA,
obrtno podjetje, p.o., sedež: Malo Hudo
4a, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/00523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme in zastopnikov, ustanovitelje, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5015251
Firma: UNIVERSAL, obrtno podjetje,

d.d., Ivančna Gorica
Skrajšana firma: UNIVERSAL, d.d.,

Ivančna Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 48,717.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 6,584.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 4,872.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
19,714.000 SIT, upravičenci interne razde-
litve – zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jenci, vložili 9,551.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 7,996.000 SIT –
vstopili 3. 10. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hri-
bar Jože, Grosuplje, Taborska 7, razrešen
23. 11. 1995 kot v.d. direktorja podjetja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Kepa Jože, Šentvid pri
Stični 118, imenovan 23. 11. 1995, kot na-
mestnik direktorja zastopa podjetje brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kastelic Jože,
Nosan Jože – predsednik in Kepa Jelka,
vstopili 3. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene; 142
Pridobivanje peska in gline; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja so vpisane na podlagi soglasja
Agencije Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo opr. št. LP
00493/00242 – 1996/MB z dne 15. 2. 1996.

Rg-48968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02742 z dne 22. 8. 1996 pod št. vložka
1/28263/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5949467
Firma: RUDOLF T.P.P.A., d.o.o., Tr-

govsko proizvodna družba, Triglavska ul.
6a, Domžale

Skrajšana  firma:  RUDOLF  T.P.P.A.,
d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Triglavska ul.
6a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Ciril, Domžale, Tri-

glavska ul. 6a, vstop 8. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rudolf Ciril, imenovan 8. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02760 z dne 23. 8. 1996 pri subjektu
vpisa Telekom Slovenije, p.o., sedež: Ci-
galetova 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5014018
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1996: 7460 Po-

izvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-48975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03213 z dne 27. 8. 1996 pod št. vložka
1/28282/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952441
Firma: MOL-BENZ, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  MOL-BENZ,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MOL MAGYAR OLAJ es

GAZIPARI Rt. Budimpešta, Oktober 23, 18
SZ, vstop 1. 2. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kocuvan Laszlo, Lendava, Lendav-
ske Gorice 3, ki kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Bacs Za-
lan, Budimpešta, Hajnoczy 18, imenovan
1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-

nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48977

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03223 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  POŠTNA  BANKA  SLOVENIJE,
d.d., sedež: Cigaletova 15, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19130/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5620112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Nučič Samo, dipl. oec., razre-
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šen 6. 6. 1996; direktor Peternelj Henrik,
Mavčiče, Podreča 47, imenovan 6. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48980

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03329 z dne 30. 8. 1996 pri subjektu
vpisa JUB, Kemična industrija, Dol pri
Ljubljani, št. 28, d.d., sedež: Dol pri Ljub-
ljani, št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033527000
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1996: 2430

Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-48985

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03505 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa J – BOX, trgovina, zastopanje, sve-
tovanje, d.o.o., Cilenškova 7, 1000 Ljub-
ljana, sedež: Cilenškova 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27233/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
naslova, ustanoviteljev, zastopnika in druž-
bene pogodbe ter delež s temile podatki:

Matična št.: 5926254
Firma: GACA TRADE, trgovsko pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GACA TRADE, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Ustanovitelj: Đukić Zoran, izstop 28. 6.

1996; Plevčak Andrej, Ljubljana, Tolstoje-
va 7, vstop 28. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đukić Zoran, razrešen 28. 6. 1996;
direktor Plevčak Andrej, imenovan 28. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03688 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa NCH, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska cesta 134,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5833108
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska ce-

sta 134b.

Rg-48996

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01005 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KRONA KRONA, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
članic nadzornega sveta ter sklep o odobre-
nem kapitalu in povečanju osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5893658
Osnovni kapital: 1.229,085.000 SIT
Članica nadzornega sveta: Bizilj Ljerka,

izstop 1. 10. 1995; Kržan Nevenka, vstop
20. 2. 1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 6.
1996 o spremembi statuta, s katerim le-ta
pooblašča direktorja, da s predhodnim so-
glasjem nadzornega sveta poveča osnovni
kapital za 61,453.000 SIT (odobreni kapi-
tal).

Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 2.
1996 o povečanju osnovnega kapitala z iz-
dajo delnic tretje emisije z 8.000,000.000
SIT na 9.229,085.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 20. 2. 1996.

Rg-48997

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01049 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpisa
MERCATA, d.d., pooblaščena investicij-
ska družba, Ljubljana, sedež: Dunajska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25990/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5846854
Osnovni kapital: 5.642,154.000 SIT.

Rg-33237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18015 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EKOLOG, podjetje za komunalno
in gradbeno dejavnost, d.o.o., Videm-Do-
brepolje, sedež: Videm 18, 1312 Videm-
Dobrepolje, pod vložno št. 1/12440/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme, ustanoviteljev, deležev in osnov-
nega kapitala, uskladitev in spremembo de-
javnosti ter preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. s
temile podatki:

Matična št.: 5497680
Firma: EKOLOG – Erčulj & CO, k.d.,

podjetje za komunalno in gradbeno de-
javnost, Videm 18, Videm-Dobrepolje

Skrajšana firma: EKOLOG – Erčulj &
CO, k.d., Videm, Videm-Dobrepolje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Erčulj Janez, Videm Do-

brepolje, Videm 18, vstopil 30. 1. 1991, ter
Miklič Jerenejka, Ljubljana, Pot na Fužine
29, in Mele Martin, Domžale, Ljubljanska
cesta 88, vstopila 23. 12. 1994, vsak od njih
vložil 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9000 Stori-
tve javne higiene.

Rg-34712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16518 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MESEC, Podjetje za promet in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, Hošiminhova 1,
sedež: Hošiminhova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5428211
Firma: MESEC, Podjetje za promet in

trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MESEC, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 71
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanovitelj: Mesec Franc, Ljubljana,

Vojkova 71, vstop 21. 6. 1990, vložek
1,502.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mesec Alojzija, izstop 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
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pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52483 Tr-
govina 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 drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-48222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04136 z dne 13. 8. 1996 pod št. vložka
1/28247/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959764
Firma: GROSIST JANEŽIČ IN DRU-

GI, družba za trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GROSIST JANEŽIČ

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ocvirkova uli-

ca 63
Ustanovitelja: Janežič Peter, Ljubljana,

Ocvirkova ulica 63, in Stanković Zoran, Beo-
grad, Dositejeva 34, vstopila 31. 7. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Janežič Peter in zastopnik Stanković Zo-
ran, imenovana 31. 7. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-48351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01646 z dne 24. 5. 1996 pod št. vložka
1/27917/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938970
Firma: AŽUR TRADING, finance, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AŽUR TRADING,

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

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Adamičeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Barle Zvonko, Grosuplje,

Pristavlja vas 6, vstop 27. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Barle Zvonko in zastopnica Barle Jožica,
Grosuplje, Pristavlja vas 6, imenovana 27. 2.
1996, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-48352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05339 z dne 23. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa  Nacionalna  finančna  družba
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za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdinova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25122/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5825326
Osnovni kapital: 175,091.897 SIT
Ustanovitelji: ABANKA, d.d., Ljublja-

na, Slovenska 58, DOLENJSKA BANKA,
d.d., Novo mesto, Kettejev drevored 1,
GORENJSKA BANKA, d.d., Kranj, Blei-
weisova 1, in BANKA CELJE, d.d., Celje,
Vodnikova 2, vstopile 6. 1. 1994, vložile po
32,850.321,50 SIT, ADRIATIC, Zavaroval-
na družba, d.d., Koper, Ljubljanska c. 3a,
vstopila 29. 3. 1994, vložila 32,850.321,50
SIT, Valant Stanislav, Ljubljana, Bohoriče-
va 26, vložil 9,471.771,30 SIT, Ambrož Ro-
man, Ljubljana, Rodičeva 23, vložil
164.236,20 SIT, Figueroa-Vega Emilija,
Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 132, vložila
164,236,20 SIT, Bošković Zoran, Ljublja-
na, Privoz 5, vložil 164.236,20 SIT, in Grims
Andrej, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 39,
vložil 109.432,40 SIT, vstopili 23. 1. 1996,
Rabzelj Drago, Novo mesto, Gornje Krono-
vo št. 10, Ževart Milan, Celje, Ulica Alme
Karlin 9, Rešek Rajko, Koper, Ul. II. Preko-
morske brigade 19, in Maček Matjaž, Ljub-
ljana, Veselova ulica 10, vstopili 31. 1.
1996, vložili po 164,236,20 SIT, ter Domin-
ko Lenka, Vrhnika, Grilcev grič 16, vstopi-
la 31. 1. 1996, vložila 109.432,40 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-48353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03480 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ASIGNA, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Drenikova 36, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09959/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5485525
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 22.

Rg-48354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03410 z dne 21. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PUČKO, cementni izdelki, sedež: Vr-
ba 7, 1225 Lukovica, pod vložno št.
1/13162/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5520169
Firma: PUČKO, cementni izdelki, d.o.o.,

Vrba 7, Lukovica
Skrajšana firma: PUČKO, d.o.o., Vrba

7, Lukovica
Osnovni kapital: 4,906.220 SIT
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 266

Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov.

Rg-48356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03438 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PODGORA – ŠALEHAR IN SINO-
VI, trgovina, proizvodnja, storitve, k.d.,
sedež: Cesta Andreja Bitenca 22a, 1210
Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/26317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5859611
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih 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; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-

javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-48357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01988 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  LANDIS,  poslovno  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Proletarska 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5604613
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 106
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5904 Št. 74 – 4. XII. 1997

napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravila električnih gos-
podinjskih aparatov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-48360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04392 z dne 24. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ABC POMURKA – TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Wolfova 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06790/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5375347
Firma: ABC TRGOVINA, d.d.
Skrajšana firma: ABC TRGOVINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital 265,482.000 SIT
Ustanovitelji: ABC POMURKA, kme-

tijstvo, živilska industrija, trgovina, go-
stinstvo in turizem, Murska Sobota,
n.sol.o., Murska Sobota, ABC POMURKA
TRGOVINA LJUBLJANA, d.o.o., Ljublja-
na, Wolfova 12 (delavci po priloženem se-
znamu), ABC POMURKA LOKA, p.o.,
proizvodno, trgovsko in gostinsko podjet-
je, Škofja Loka, Kidričeva c. 54,
NAPREDEK, p.o., Trgovsko gostinsko
podjetje, Domžale, Ljubljanska 64, ABC
POMURKA-VELETRGOVINA p.o., Po-
trošnik, Murska Sobota, Arhitekta Novaka
2, ABC POMURKA, Trgovsko podjetje na
veliko in malo, Prvi junij, p.o., Trbovlje,
Ul. 1. junija št. 1, KOČNA, p.o., Trgovsko
podjetje Kamnik, Ekslerjeva 8, ABC
POMURKA TABOR, p.o., trgovina, go-
stinstvo, turizem, Grosuplje, Adamičeva
14, DELIKATESA, p.o., Ljubljana, trgovi-
na na debelo, drobno, proizvodnja in go-
stinstvo, Ljubljana, Stegne 3, ABC
POMURKA – Trgovsko podjetje VESNA,
Ljutomer, p.o., Glavni trg 5a, ABC
POMURKA VELETRGOVINA, Špecerija
Bled, p.o., Bled Kajuhova 3, ABC
POMURKA, Trgovsko podjetje GALEB,
p.o., Ljubljana, Mestni trg 21, ROŽCA, Tr-
govsko podjetje, p.o., Jesenice, Delavska
22, DELIKATESA, Trgovsko podjetje,
p.o., Jesenice, Titova 22, DROGERIJA,
p.o., Ljubljana, Milana Majcna 12,
MALOPRODAJA, Trgovsko podjetje, p.o.,
Trbovlje, Trg svobode 14, GORENJKA,
Hotelsko turistično podjetje, p.o., Kranj-
ska Gora, Borovška 86, ILIRIJA, p.o., Tr-
govsko in gostinsko podjetje, Ilirska Bi-
strica, Vojkov drevored 28, DOLENJKA,
p.o., trgovsko podjetje na debelo in drob-
no, Novo mesto, Glavni trg 23, in
POSAVJE, p.o., trgovina na debelo, drob-
no in gostinstvo, Brežice, Cesta prvih bor-
cev 35, izstopili 23. 5. 1996; imetniki kapi-
tala v zasebni lasti, vložili 202,574.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 6,291.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 15, vložil 6,291.000 SIT, Sklad
za razvoj RS, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 32,199.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 12,581.000 SIT, in
udeleženci notranjega odkupa, vložili
5,546.000 SIT, vstopili 23. 5. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sirc Franc, Kranj, Cesta na Klancu
83, ki od 23. 5. 1996 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kovač Jože, Le-
ben Ludvik in Slovnik Bogdan, vstopili 23.
5. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;

50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
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na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izde-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00739/00716 –
1996/TP z dne 21. 8. 1996.

Rg-48361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03876 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TEOL, Kemična industrija, p.o., se-
dež: Zaloška 54, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in tipa zastopnika
ter člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033519
Firma:  TEOL,  Kemična  industrija,

d.d., Zaloška 54, Ljubljana

Skrajšana firma: TEOL, d.d., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital. 402,730.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložil 210,823.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vložil 40,273.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 40,273.000 SIT, udeleženci notra-
njega odkupa, vložili 39,470.000 SIT, in
udeleženci interne razdelitve, vložili
71,891.000 SIT – vstopili 16. 5. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ble-
jec Igor, Ljubljana-Polje, Cesta XXX/10c,
razrešen 16. 5. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
neomejeno za poslovanje doma in v tujini.

Člani nadzornega sveta: Seliškar Marja-
na, Pipuš Nada, Golob Branko in Grjol Vla-
sta, vstopili 16. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti, 7525 Zaščita in
reševanje pri požarih in nesrečah; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00725/01278 –
1996/MB z dne 24. 7. 1996.

Rg-48362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05341 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  GOSPODARSKO  INTERESNO
ZDRUŽENJE GRADBENO INDUSTRIJ-
SKIH PODJETIJ GRADIS, sedež: Šmar-

tinska 134a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24604/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5799457
Ustanovitelja: GRADIS, GRADBE-

NIŠTVO, RAVNE, d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, Dobja vas 125, in GRADIS-
GRADNJE PTUJ, d.d., Ptuj, Ormoška 22,
vstopila 17. 8. 1993, vložila po 346.153,85
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Rg-48363

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04485 z dne 21. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa ISTRAGRAFIKA LJUBLJANA,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 42, sedež: Res-
ljeva 42, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5552419
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 514 Tr-

govina na debelo z izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo.

Rg-48371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18475 z dne 14. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PSIHA, podjetje za svetovanje, po-
sredovanje, zastopanje, trženje, AOP,
tranzitni in agencijski posli ter trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., sedež: Brile-
jeva 20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06457/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5359988
Firma: PSIHA, podjetje za svetova-

nje, posredovanje, zastopanje, trženje,
AOP, tranzitni in agencijski posli ter tr-
govina na debelo..., k.d., Ljubljana, Bri-
lejeva 20

Skrajšana firma: PSIHA, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Mahnič Nadja, vložila

2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, in Mahnič Mitja, vložil
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba
iz Ljubljane, Brilejeva 20, vstopila 27. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 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 rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
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na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi 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 de-
belo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5522 Storitve kampov; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje
v dijaških domovih; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92511 Dejavnost knjižnic; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-48372

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03446 z dne 14. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TRISEP, proizvodnja in inženiring
procesne opreme, d.o.o., sedež: Vodniko-
vo naselje 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5902754
Ustanoviteljici: Goršič Tomaž in Komac

Andrej, izstopila 26. 6. 1996; Končnik-Gor-
šič Nataša-Nadja, Ljubljana, Vodnikovo na-
selje 12, in Štamcar Nevenka, Ljubljana,
Beethovnova ul. 7, vstopila 26. 6. 1996,
vložila po 908.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-48374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03619 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa BLIP MARKT, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 94, sedež: Koprska 94, 1000 Ljublja-
na pod vložno št. 1/24151/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5834309
Firma: BLIP MARKT, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Ljubjana, Sloven-
čeva 97

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 97
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 2213

Izdajanje revij in periodike; 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;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-

vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-48378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01281 z dne 14. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PODJETJE ZA VRTANJE IN MI-
NIRANJE LJUBLJANA, p.o., sedež: Di-
mičeva 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05670/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098653
Firma: MINERVO, podjetje za mini-

ranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in
opremo, d.d., Dimičeva 14, Ljubljana

Skrajšana firma: MINERVO, d.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 495,700.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
49,570.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
49,570.000 SIT, Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
222.287.000 SIT, udeleženci interne raz-
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reditve, vložili 95,833.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
78,440.000 SIT – vstopili 21. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Vra-
bič Otmar, Lukovica, Pod Gradom 30, raz-
rešen 22. 12. 1995 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave, ki zastopa pod-
jetje brez omejitev, in člani uprave Štepec
Zdenka, Ljubljana, Triglavska 13, ki kot
pomočica direktorja za finančno računo-
vodsko področje zastopa podjetje neome-
jeno do 30,000.000 SIT, za več pa potrebu-
je soglasje predsednika uprave, Mertelj Ja-
nez, Gozd Martuljk, Zgornje Rute 10, ki
kot pomočnik direktorja za operativno teh-
nično vodenje področja I (Center) zastopa
podjetje neomejeno do 10,000.000 SIT, za
več pa potrebuje soglasje predsednika upra-
ve, Miloševič Radomir, Domžale-Vir, Bev-
kova 4, ki kot pomočnik direktorja za ope-
rativno tehnično vodenje področja III. (Pri-
morska) zastopa podjetje neomejeno do
10,000.000 SIT, za več pa potrebuje so-
glasje predsednika uprave, Zabukovec Mi-
lan Henrik, Krmelj, Gabriele 29, ki kot po-
močnik direktorja za operativno tehnično
vodenje področja II. (Štajerska) zastopa
podjetje neomejeno do 10,000.000 SIT, za
več pa potrebuje soglasje predsednika upra-
ve, imenovani 22. 12. 1995.

Člani nadzornega sveta: Dizdarevič An-
te, Kejžar Igor, Kočevar Gorazd, Kunšič
Tarter Tatjana, Reven Vojko in Veren Šte-
fan, vstopili 21. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnih in kamnin, d.n.; 2461
Proizvodnja razsteliv; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogranja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00557/00788 –
1996/TT z dne 14. 3. 1996.

Rg-48379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18540 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ZALOKER & ZALOKER, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo, prodajo, uvoz in
izvoz ter zastopanje firm za kovinske, ke-
mijske in farmacevtske proizvode, Trzin,
sedež: Špruhe 1, Industrijska obrtna co-
na, Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/03454/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5308097
Skrajšana firma: ZALOKER & ZALO-

KER, d.o.o.
Osnovni kapital: 14,551.279,90 SIT
Ustanovitelji: Zaloker Ante, Ljubljana,

Mlinska pot 21, vstop 5. 12. 1989, vložek
9,017.428,16 SIT, Zaloker Bronislava, Ljub-
ljana, Mlinska pot 21, vstop 24. 3. 1990,
vložek 4,688.422,38 SIT, in Grdadolnik
Franc, Ljubljana, Ob Ljubljanici 134, vstop
10. 3. 1993, vložek 845.429,36 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-48380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03563 z dne 30. 9. 1996 pri subjektu
vpisa KANEX, družba za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta
55, sedež: Dolenjska cesta 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, uskladitev dejavnosti in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5833981
Firma: KANEX, družba za trgovino in

storite, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska ce-

sta 130
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na

drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-48381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03703 z dne 3. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa STUAG, gradbeno podjetje,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Vodnikova uli-
ca št. 133, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26088/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5879566
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratislavska

št. 7.

Rg-48382

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03506 z dne 3. 10. 1996 pod št. vložka
1/28420/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952930
Firma: A.D.M. Trade, podjetje za med-

narodno in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: A.D.M. Trade, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FRANZ-DIETER CARL

HERBERT GERHARD JURGEN SCHMIDT,
Hamburg, Leinpfad 23, vložil 367.500 SIT,
Jelnikar Alenka, Trzin, Jemčeva 14b, vložila
765.000 SIT, in Cesar Marko, Lesce, Poljska
pot 2, vložil 367.500 SIT – vstopili 26. 6.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jelnikar Alenka, Trzin, Jemčeva
14b, imenovana 26. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezevnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5908 Št. 74 – 4. XII. 1997

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
nani z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohl-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami.

Rg-48391

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

94/13235 z dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa UNIKOM-MIX, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, stori-
tve, gradbeni inženiring, informatiko, zu-
nanjo trgovino..., Kamnik, Šmarca, Gor-
nji log 8, sedež: Šmarca, Gornji log 8,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/07586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in odgovornosti ustanovi-

teljev ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Firma:  UNIKOM-MIX,  ULČAR  in
KJUDER, d.n.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing, storitve, grad-
beni inženiring, informatiko, zunanjo tr-
govino..., Kamnik, Šmarca, Gornji log 8

Skrajšana firma: UNIKOM-MIX, UL-
ČAR in KJUDER, d.n.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Ulčar Irena, Kamnik, Can-

karjeva 2, ter Kjuder Leonida in Kjuder Mat-
jaž, oba iz Kamnika, Šmarca, Gornji trg 8,
vstopili 25. 5. 1994, vložili po 700 SIT,

odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Rg-48394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02332 z dne 9. 10. 1996 pod št. vložka

1/28452/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5945488

Firma: ZDRUŽENJE TURISTIČNIH
AGENCIJ, GIZ, v angleškem jeziku
ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS,
GIZ

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 5
Ustanovitelji: KOMPAS TURIZEM,

d.d., Ljubljana, Pražakova 4, TEN TOURS
BENDA JANEZ, s.p., Domžale, Ljubljan-
ska 85, AIRPAS, d.o.o. Ljubljana, Vošnja-
kova 1, TIRTUR, TURISTIČNA AGEN-
CIJA, d.o.o., Ljubljana, Majorja Lavriča
12, EMONA GLOBTOUR – TURISTIČNA
AGENCIJA – RENT A CAR, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, PARTNER – TU-
RISTIČNA AGENCIJA, d.o.o., Koper,
Ljubljanska cesta 2a, KOMPAS BLED –
TURISTIČNO PODJETJE, d.d., Bled,
Ljubljanska cesta 4, CONCORDE –
PODJETJE ZA TURIZEM, d.o.o., Ljublja-
na, Šubičeva 1, ROYAL – TURISTIČNA
AGENCIJA, DUŠAN KALUŽA, s.p., Ko-
čevje, Livold 21b, ARS LONGA
AKADEMSKA POTOVALNA AGENCIJA
LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana, Cesta 27.
aprila 47, TOP LINE PORTOROŽ, TURI-
ZEM, SVETOVANJE, TRGOVINA, d.o.o.,
Portorož, Obala 20a, in ARA PRO-
DUKCIJA ČASOPISOV, REVIJ, KNJIG
IN KASET, d.o.o., Ljubljana, Cigaletova
5, vstopili 16. 4. 1996, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Pergar Janez, Ljubljana, Slomško-
va 35, ki zastopa družbo brez omejitev kot

predsednik, ter Umek Bogdan-Jožef, Ljub-
ljana, Smoletova 18, in Može Boris, Piran,
Marušičeva ulica 16, ki zastopata družbo
brez omejitev kot podpredsednika, imeno-
vani 22. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-48395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02558 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu

vpisa FACTA, d.o.o., podjetje za ekonom-
sko-organizacijske storitve in zastopanje,
C. Ceneta Štuparja 28a, Ljubljana, se-
dež: C. Ceneta Štuparja 28a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04160/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5539102
Firma: FACTA, d.o.o., podjetje za eko-

nomske storitve in davčno svetovanje
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54.

Rg-48397

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03593 z dne 4. 11. 1996 pod št. vložka
1/28564/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5953120
Firma: EPOS-PLUS, d.o.o., ekonomsko

poslovne storitve, Ljubljana
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Skrajšana firma: EPOS-PLUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratovševa
ploščad 38

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žvab Ivana, vložila

1,125.000 SIT, in Comuzzi Lino, vložil
375.000 SIT, oba iz Ljubljane, Bratovševa
ploščad 38, vstopila 18. 6. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žvab Ivana, imenovana 18. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-

tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9205 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-48399

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03729 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GOSPODARSKI VESTNIK, založ-
niška skupina, d.d., sedež: Dunajska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12516/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in statuta z dne
27. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5049121

Osnovni kapital: 175,960.000 SIT.

Rg-48402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03757 z dne 7. 10. 1996 pod št. vložka

1/28438/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5953278
Firma: SVET GLASBE, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SVET GLASBE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenskega 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: NIKA, podjetje za trgo-

vinsko, produkcijsko in storitveno dejav-
nost, d.o.o., Knezova 11, Ljubljana in
GRAL, podjetje za marketing, d.o.o., Du-
najska 29, Ljubljana, vložila po 675.000
SIT, ter Bavdek Zlatko, Cerklje na Gorenj-

skem, Antona Kodra 11, vložil 150.000 SIT
– vstopili 13. 5. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Peršin Blaž, Ljubljana, Cankarjevo na-

brežje 9, ki zastopa družbo z omejitvijo, da

potrebuje soglasje skupščine za sklepanje
poslov ali sprejemanje odločitev ter naje-
manje oziroma dajanje posojil, če njihova
vrednost presega 60 % osnovnega kapitala,
in zastopnik Tavčar Rudi, Kranj, Mlekarska
31, ki kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo z omejitvijo, da potrebuje soglasje
skupščine za sklepanje poslov ali sprejema-
nje odločitev ter najemanje oziroma dajanje
posojil, če njihova vrednost presega 60 %
osnovnega kapitala.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d..; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov.
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne

predpise o dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi

dvajsetimi leti. Novi družbeni in gospodarski ureditvi so se poskušale približati

nekatere zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih predpisov o dedovanju pa

je s svojimi odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji

izdaji uvodnih pojasnil na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih

določb zakona o dedovanju in drugih predpisov. Posebno pozornost namenja tudi

zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati decembra 1995. Pri

tem pa znova opozarja, da je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski

in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na tem področju.

 Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev

– del zakona o denacionalizaciji,

– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav

v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov

– del zakona o notariatu.

Cena 2982 SIT (10432)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH
RAZMERJIH, PLAČAH,

ZAPOSLOVANJU
IN ZAVAROVANJU

ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni dobivali

dodatek za delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust pa bo prihodnje leto

znašal 102.000 SIT. To sta samo dve med številnimi novostmi, ki so objavljene v novi

knjižici zbirke predpisov. V njej so zbrani vsi predpisi o delovnih razmerjih, plačah in

zaposlovanju, ki so izšli do 5. septembra 1997.

Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:

– zakon o inšpekciji dela

– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo

– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah

– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta

– predpisi o plačah direktorjev

– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti

– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju nadomestil

oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo

– pravilnik o štipendiranju

– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki govorijo o

delovnih razmerjih in plačah

– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje

Cena 3465 SIT (10431)
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si

Pravkar izšlo!

Prof. dr. Ljubo Bavcon

in sodelavci

Marko Bošnjak, prof. dr. Franc Brinc, mag. Matjaž Jager,
prof. dr. Davor Krapac, prof. dr. Darko Maver

MEDNARODNO
KAZENSKO PRAVO

Policija, ministrstvo za pravosodje, državno tožilstvo in sodišča se pogosto

srečujejo s kazenskimi zadevami, ki so kakorkoli povezane s tujino, pri tem pa

jih vežejo bilateralne, multirateralne, regionalne ali globalne mednarodne po-

godbe. Zato je treba poznati to specifično pravno področje, ki mu rečemo

mednarodno kazensko pravo.

To je bilo izhodišče avtorjev pri pripravi zbornika, ki poskuša predstaviti bistve-

no vsebino domačih in mednarodnih norm kazenskopravne narave in jih pove-

zati v sistematično celoto. Njegov namen pa je tudi spodbuda državi Sloveniji,

da bi se ustvarjalno vključila v prizadevanja za nadaljnji razvoj mednarodnega

kazenskega prava. Slovenija je pač majhna država in se z drugimi ne more

kosati na ravni fizične, gospodarske, vojaške ali politične moči. Pravo nasploh

pa je orožje šibkejših, kar velja tudi za mednarodno pravo in njegov kazenski

vidik.

Vsebino knjige sestavljajo štirje deli: obseg in pojem mednarodnega kazenske-

ga prava, mednarodno materialno kazensko pravo, mednarodno kazensko pro-

cesno pravo in mednarodno kazensko organizacijsko in izvršilno pravo.

Cena: 3738 SIT (10427)


