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Sodni register

CELJE

Rg-100607

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04047 z dne 30. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa QUEEN, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ki-
dričeva 54, Rogaška Slatina, sedež: Ki-
dričeva 54, Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5806461
Firma: QUEEN - INTERNATIONAL,

d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino, d.o.o., Rogaška Slatina

Skrajšana firma: QUEEN - INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Rogaška Slatina

Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Zorin Iztok, Rogaška Slati-

na, Kidričeva 54, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100643

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02151 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PEVEC, trgovina in storitve,
d.o.o., Strtenica 24, Pristava pri Mesti-
nju, sedež: Strtenica 24, Pristava pri Me-
stinju, pod vložno št. 1/04535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, zastopnikov, družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnih vložkov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5855993
Firma: EMOKOTLI, inženiring, trgo-

vina, d.o.o., Celje, Ulica frankolovskih žr-
tev 33

Skrajšana firma: EMOKOTLI, d.o.o.,
Celje, Ulica frankolovskih žrtev 33

Sedež: Celje, Ulica frankolovskih žr-
tev 33

Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Pevec Avgust, izstopil

4. 5. 1994; Vodeb Roman, Celje, Ulica fran-
kolovskih žrtev 33, in Manfred Wolfgang
Frank, Biedernkopf 1, Am Hasenlauf 72,
vstopila 4. 5. 1994, vložila po 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pevec Avgust, razrešen 4. 5. 1994; di-
rektor Vodeb Roman, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Manfred Wolfgang
Frank, imenovana 4. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-

hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizovdnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3130 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, pre-
izkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 74.12
pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-101423

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02002 z dne 30. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEHKOM, trgovina, storitve,
d.o.o., Krekov trg 8, Celje, sedež: Krekov
trg 8, Celje, pod vložno št. 1/01160/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo firme, sede-
ža, družbenikov zaradi odsvojitve poslov-
nih deležev, deležev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5390575
Firma: TEHKOM, trgovina, storitve,

d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Podjavorškova 11
Osnovni kapital: 1,534.219,20 SIT
Ustanovitelj: Kop Borut, izstop 1. 10.

1994; Blatnik Miran, Celje, Podjavorškova
11, vstop 28. 12. 1989, vložek 1,534.219,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Kop Borutu, ki je bil razrešen 1. 10. 1994.

Rg-101434

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03155 z dne 28. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa POPCO, podjetje za posveto-
valno, organizacijsko komercialno dejav-
nost, d.o.o., Štrbenkova 1, Velenje, sedež:
Štrbenkova 1, Velenje, pod vložno št.
1/00913/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317576
Firma: POPCO, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Osnovni kapital: 68,537.000 SIT
Ustanovitelj: Terglav Danijel, Polzela

193a, vstop 30. 1. 1990, vložek 68,537.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednjih dejavnosti: mednarodna špe-
dicija; zastopanje tujih firm.

Dejavnost družbe je odslej: informacij-
ski, ekonomski, finančni, organizacijski in-
ženiring in svetovanje; trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami živilskih in neži-
vilskih izdelkov po nomenklaturi trgovskih
strok; predelava plastičnih mas; proizvod-
nja tekstilne konfekcije; gostinstvo; turistič-
no posredovanje; prevoz blaga v cestnem
prometu; storitve na področju prometa; po-
slovne storitve; mednarodna špedicija; za-
stopanje tujih firm.

Rg-101450

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02543 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ENARB, storitve in trgovina, d.o.o.,
Šoštanj, Ravne 17/a, sedež: Ravne 17/a,
Šoštanj, pod vložno št. 1/04515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5722543
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Hudournik Branko, Šo-

štanj, Ravne 17/a, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101482

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02929 z dne 23. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KCM TRADE, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, Braslov-
če 28, d.o.o., sedež: Braslovče 28, Bra-
slovče, pod vložno št. 1/05699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5851823
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Irena, vstopila 25. 2.

1993, in Kovač Cvetko-Drago, vstopil 24. 5.
1994, oba iz Braslovč 28, vložila po 884.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Cvetko-Drago, imenovan
24. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101496

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00783 z dne 29. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa ČAR, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celje, sedež: Trg V. kongresa 9, Celje,
pod vložno št. 1/03206/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5533783
Sedež: Celje, Prešernova 15
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanoviteljica: Plevnik Magdalena, Ce-

lje, Ložnica 30, vstop 28. 11. 1991, vložek
1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101672

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01966 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu

vpisa KREATOR KOMMERCE, podjetje
za storitveno in trgovsko dejavnost, d.o.o.,
Polzela 143d, sedež: Polzela 143d, Polzela,
pod vložno št. 1/00976/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in iz sredstev druž-
be, spremembo firme in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312434
Skrajšana firma: KREATOR KOMMER-

CE, d.o.o., Polzela 143/d
Osnovni kapital: 2,763.076 SIT
Ustanovitelj: Sever Marjan Janez, Pol-

zela 143/d, vstop 20. 12. 1989, vložek
2,763.076 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sever Ivana, Polzela 143/d, ime-
novana 29. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
obdelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,

semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 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
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
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Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Opomba: družba ne sme opravljati pri
dejavnosti G/51.18 posredništva farmacevt-
skih izdelkov, pri dejavnosti J/67.13 lahko
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic, pri dejavnosti K/74.12 pa ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-102848

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01402 z dne 20. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ENIS, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Škapinova 11, sedež: Škapi-
nova 11, Celje, pod vložno št. 1/05833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in

povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5803098
Osnovni kapital: 1,603.100 SIT
Ustanoviteljica: Kukavica Enisa, Celje,

Škapinova 11, vstop 26. 4. 1993, vložek
1,603.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102858

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04172 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa JS DIGITAL, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljanska 75, Celje, se-
dež: Ljubljanska 75, Celje, pod vložno št.
1/02134/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbene pogodbe, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo pri
družbenici in zastopnici ter vpis novega za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5415195
Osnovni kapital: 1,565.425 SIT
Ustanoviteljica: Samec Grad Tanja, Ce-

lje, Ljubljanska 75, vstop 20. 5. 1994, vložek
1,565.425 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Grad Janez in Samec Grad Tanja, oba
iz Celja, Ljubljanska 75, imenovana 20. 5.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi.

Rg-102862

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03928 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEXCO, textil consulting,
d.o.o., Škofja vas, sedež: Zadobrova 136,
Škofja vas, pod vložno št. 1/03248/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5557305
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Hojnik Vojko, Škofja vas,

Zadobrova 136, vstop 13. 6. 1991, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102869

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00762 z dne 3. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa CIMPERMAN, gradbeništvo,
trgovina in storitve, d.o.o., Na trgu 7, Mo-
zirje, sedež: Na trgu 7, Mozirje, pod vlož-
no št. 1/01884/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti z novo uredbo o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5396930
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 9. 1996.

Rg-102874

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03865 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa CIMPERMAN, gradbeništvo,
trgovina in storitve, d.o.o., Na trgu 7, Mo-
zirje, sedež: Na trgu 7, Mozirje, pod vlož-
no št. 1/01884/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5396930
Osnovni kapital: 8,318.000 SIT
Ustanovitelja: Cimperman Boris in Cim-

perman Silva, oba iz Polzele, Podvin 10/a,
vstopila 24. 5. 1990, vložila po 4,159.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Cimperman Silva, razrešena 12. 12.
1994; direktor Cimperman Boris, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102875

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00368 z dne 23. 9. 1996 pod št.
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vložka 1/06516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947146
Firma: KOSOVNO POHIŠTVO, pro-

izvodnja pohištva in predelava lesa, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KOSOVNO  PO-

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

govornostjo
Sedež: Vitanje, Vitanje 74a
Osnovni kapital: 170,774.240 SIT
Ustanovitelja: Zidanšek Martin, Loče pri

Poljčanah, Žiče 70h, vložil 129,788.422 SIT,
in Bobik Boris, Slovenske Konjice, Polene
31a, vložil 40,985.818 SIT – vstopila 5. 7.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zidanšek Martin, imenovan 5. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 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; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-102878

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00394 z dne 26. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa Z.V.M., trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, pod vložno št. 1/06435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi, spremembo fir-
me, sedeža in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730368
Firma: Z.V.M., trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Z.V.M., d.o.o.
Sedež: Šempeter, Šempeter 21/a
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Luppert Hermina, Bexbach, Roe-
merstrasse 38, imenovana 20. 3. 1996, in
direktorica Luppert Anneliese, Hochen-Bex-
bach, Roemerstrasse 38, imenovana 20. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Marovt Anton, razrešen 20. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-

delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina 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 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-

trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
Srg 4610/92 z dne 29. 6. 1992.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register s
sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. Srg 9717/94 z dne 24. 4. 1995.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vl. št. 1/18925/00.

Rg-102880

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03315 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIKER, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Migojnice 96, Gri-
že, sedež: Migojnice 96, Griže, pod vložno
št. 1/04227/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5650569
Firma:  SOPOTNIK  &  KRAŠOVC,

proizvodnja in trgovina - MIKER, d.n.o.
Skrajšana firma: Sopotnik & Krašovc -

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Sopotnik Erika in Kra-

šovc Milena, obe iz Griž, Migojnice 96,
izstopili iz d.o.o. in vstopili v d.n.o. 6. 7.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: So-
potnik Erika, razrešena 6. 7. 1994 kot direk-
torica in imenovana za družbenico, in
družbenica Krašovc Milena, imenovana
6. 7. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-102888

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04720 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa RDEČA NIT, davčno sve-
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tovanje in druge storitve ter trgovina,
d.o.o., Celje, sedež: Medlog 24, Celje, pod
vložno št. 1/03782/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595231
Firma: LIBOR, trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LIBOR, d.o.o.
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 2,764.070 SIT
Ustanovitelj: Žvikart Melanija, izstop

29. 12. 1994; Lisac Boris, Velenje, Lipa 44,
vstop 29. 12. 1994, vložek 2,764.070 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žvikart Melanija, razrešena 29. 12.
1994; direktor Lisac Boris, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 2215
Drugo založništvo; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,

čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo

obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Pri šifri dejavnosti 52.488 razen orožja
in streliva.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 457/92 z dne 3. 4. 1992.

Rg-102892

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04839 z dne 26. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa BLISK – proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Grajska vas 15/e,
Gomilsko, sedež: Grajska vas 15/e, Go-
milsko, pod vložno št. 1/06025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5826934
Firma: BLISK, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BLISK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,520.036 SIT
Ustanovitelj: Bukovec Miroslav, Gomil-

sko, Grajska vas 15/e, vstop 29. 6. 1993,
vložek 1,520.036 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 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; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 1379/93 z dne 27. 10. 1993.

Rg-102899

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02335 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa M M, Mizarstvo Marovt,
d.o.o., Rečica ob Savinji, sedež: Rečica ob
Savinji, Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/01148/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5322880
Osnovni kapital: 9,721.445 SIT
Ustanovitelj: Marovt Vilijem, Rečica ob

Savinji 7, vstop 26.  2. 1990, vložek
9,721.445 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-

slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Rg-102904

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02947 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠIK, Modno oblikovanje in tr-
govina, d.o.o., Velenje, sedež: Cesta 2/15,
Velenje, pod vložno št. 1/03975/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5844738
Firma: ŠIK, KOGOJ & KOGOJ, Mod-

no oblikovanje in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠIK, KOGOJ &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kogoj Polona, izstopila

20. 12. 1994; Hladin Apolonija, Velenje,
Cesta 2/15, vstopila 20. 12. 1994, in Kogoj
Marjan, Velenje, Cesta 2/15, vstopil 23. 5.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kogoj Polona, razrešena 23. 5. 1994;
družbenika Hladin Apolonija in Kogoj Mar-
jan, imenovana 23. 5. 1994, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, 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; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55302 Dejavnost okrepče-

valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-102913

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03160 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa RO-STAN, knjigovodske sto-
ritve in storitve gospodinjstvom, d.o.o.,
sedež: Prebold 42/h, Prebold, pod vložno
št. 1/00751/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5305829
Sedež: Prebold, Soseska 15
Osnovni kapital: 1,616.300 SIT
Ustanovitelja: Ropotar Ana in Ropotar

Stanko, oba iz Prebolda 42/h, vstopila
14. 11. 1989, vložila po 808.150 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-102914

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02047 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa PIS, Proizvodnja, trgovina,
storitve, Celje, d.o.o., Celje, Zagrad 61d,
sedež: Zagrad 61d, Celje, pod vložno št.
1/01316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5406013
Osnovni kapital: 1,530.080 SIT
Ustanovitelj: Krivec Andrej, Celje, Za-

grad 61d, vstop 29. 1. 1990, vložek
1,530.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 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; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Družba pri dejavnosti pod šifro K/74.12
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-102927

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01276 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa SO-RA, proizvodnja papirnih
izdelkov, d.o.o., Celje, Škvarčeva 4, se-
dež: Škvarčeva 4, Celje, pod vložno št.
1/00835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme, sedeža,
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža in zastopnikov ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295998
Firma: SO - RA, proizvodnja papirnih

izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: SO - RA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidar Aleksandra, izstop

1. 7. 1994; Jenko Rado, Celje, Prežihova
48, vstop 10. 12. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Turk Dragici, ki je bila razrešena
1. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih sttro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
K/74.12 opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-102932

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00917 z dne 29. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5924359
Firma: Osnovna šola Antona Aškerca

Rimske Toplice
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Rimske Toplice, Aškerčeva ce-

sta 1
Ustanoviteljica: Občina Laško - omeje-

no subsidiarno, Laško, Mestna ulica 2, vstop
25. 4. 1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Božič Dobrana Marija, Laško,
Kidričeva ulica 66, imenovana 2. 6. 1992,
zastopa zavod brez omejitev, vendar pri
sklepanju pogodb o investicijah, oziroma
investicijsko-vzdrževalnih delih na objek-
tu zavoda, o nakupu učne tehnologije,
igral in druge opreme ter o nakupu in od-
tujitvi nepremičnin potrebuje sklep usta-
noviteljice.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-102938

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00408 z dne 25. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06541/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904102
Firma: MIKA DOM, d.o.o., gradbeniš-

tvo in storitve
Skrajšana firma: MIKA DOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartno v Rožni dolini, Loče 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Zdenka, Šmart-

no v Rožni dolini, Loče 18, vstop 23. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krajnc Zdenka, imenovana 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
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kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/ 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Pri dejavnosti G/52.48 vse, razen orožja
in streliva.

Rg-102952

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01965 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROPOLIMER, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Polžan-
ska gorca 36, Šmarje pri Jelšah, sedež:
Polžanska gorca 36, Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/01330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5744741
Osnovni kapital: 28,837.098 SIT
Ustanovitelj: Sadar Andrej, Laško, Va-

lentiničeva 25, vstop 5. 1. 1990, vložek
28,837.098 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102954

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03752 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIGRAD, trgovina, posredo-
vanje, proizvodnja, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska cesta 32, sedež: Ljubljanska cesta
32, Celje, pod vložno št. 1/01993/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža in spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5399661
Osnovni kapital: 1,599.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišnik Vidko, Žalec,

Prežihova 3, vstopil 25. 6. 1990, in Gradi-
šnik Marjeta, Celje, Cvetlična ulica 12, vsto-
pila 18. 9. 1994, vložila po 799.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-102957

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00885 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa TURBO, kovinska predeloval-
na dejavnost, d.o.o., Celje, sedež: Ul. XIV.
divizije 14, Celje, pod vložno št. 1/01083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme in sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318700
Firma: TURBO, proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: TURBO, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Kidričeva 3
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Mansutti Karl, Gorica pri

Slivnici, Drobinsko 9,  vstop 16.  1. 1990,
vložek 1,526.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem.

Rg-102961

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02300 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRISTIL, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Radeče, Titova 68, sedež:
Titova 68, Radeče, pod vložno št.
1/00834/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5300894
Osnovni kapital: 1,536.800 SIT
Ustanovitelj: Mesojedec Miran, Radeče,

Tirova 68, vstop 10. 10. 1989, vložek
1,536.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-

kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč, športnih objektov; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro K/74.12
pa ne revizijskih dejavnosti.
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Rg-102965

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00799 z dne 5. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06533/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981620
Firma: FLYFISHING BRINKHOFF &

CO., trgovina, posredništvo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: FLYFISHING BRINK-
HOFF & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempeter v Savinjski dolini, Do-
berteša vas 16f

Ustanovitelja: Pavlič Marjana, Stari trg
pri Ložu, Pudob 49, in Brinkhoff Erich
Klaus, Mohnesee Delecke, Krummer Weg
1b, vstopila 7. 10. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pavlič Marjana in pomočnik direkto-
rice Brinkhoff Erich Klaus, imenovana
7. 10. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 0501 Ri-
bištvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 71401
Izposojanje športne opreme; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
pa razen orožja in streliva.

Rg-102969

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02540 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa SOKER, energetski inženiring,
d.o.o., Mozirje, Podvrh 25, sedež: Podvrh
25, Mozirje, pod vložno št. 1/05713/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-

čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5820588
Osnovni kapital: 2,679.000 SIT
Ustanoviteljica: Zager Nada, Mozirje,

Podvrh 25, vstop 8. 3. 1993, vložek
2,679.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102970

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02360 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa IDILA, podjetje za ureja-
nje parkov, zelenic in rekreacijskih po-
vršin, d.o.o., Vrbje 100d, Žalec, sedež:
Vrbje 100d, Žalec, pod vložno št.
1/04096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5641004
Osnovni kapital: 1,568.117 SIT
Ustanoviteljica: Hercog Janja, Žalec,

Vrbje 100d, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,568.117 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102971

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00856 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa IC INCOM, Inženiring - co-
merce, d.o.o., sedež: Šalek 104, Velenje,
pod vložno št. 1/04369/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo sklepa Srg
4040/96 zaradi napačno vpisanega imena
firme s temile podatki:

Matična št.: 5678331
Firma: IC INCOM, Inženiring - com-

merce, d.o.o.

Rg-102991

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02045 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa PINTER, podjetje za predela-
vo lesa, gostinstvo in turizem, d.o.o., Re-
čica ob Savinji, Poljane 28, sedež: Poljane
28, Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/03835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5615283
Firma:  PINTER,  predelava  lesa,  go-

stinstvo, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: PINTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,647.000 SIT
Ustanovitelja: Tiršek Stanislav st., ki je

vložil 454.000 SIT, in Tiršek Stanislav ml.,
ki je vložil 1,193.000 SIT, oba iz Rečice ob
Savinji, Poljane 28, vstopila 10. 3. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tiršek Stanislav ml., imenovan 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev in posa-
mično.

Rg-103000

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03652 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELKROJ, proizvodnja modne
konfekcije, d.d., sedež: Prihova 56, Mo-
zirje, pod vložno št. 1/03084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5519632

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Pečnik Vera, Mozirje, Pusto polje
26a, imenovana 23. 9. 1994.

Rg-103132

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03207 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIRAGE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Arja vas 24, p. Petrovče, sedež:
Arja vas 24, Petrovče, pod vložno št.
1/03906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617715
Firma: MIRAGE, trgovina in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: MIRAGE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Čater Dušan, Petrovče, Ar-

ja vas 24, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se v dejavnosti trgovi-
ne razširi tako, da je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega
in neživilskega blaga nomenklature trgov-
skih strok.

Dejavnost družbe se razširi še za oprav-
ljanje dejavnosti: prevoz blaga in potnikov
v domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu; storitve ekonomske propagande, pri-
rejanje sejmov in razstav; tiskarske storitve;
grafična dejavnost.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega
in neživilskega blaga nomenklature trgov-
skih strok; komisijski posli v prometu bla-
ga; posredniške in zastopniške storitve v
blagovnem prometu; gostinske storitve;
športni inženiring; organizacija in izvedba
smučarske rekreacije in smučarskih teča-
jev; proizvodnja učil in telesnokulturnih rek-
vizitov; druga neomenjena industrija; izde-
lava predmetov iz papirja; prevoz blaga in
potnikov v domačem in mednarodnem cest-
nem prometu; storitve ekonomske propa-
gande, prirejanje sejmov in razstav; tiskar-
ske storitve; grafična dejavnost.

Rg-103134

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03280 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  RIMOS  TRADE,  Trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Radmirje 88,
Ljubno ob Savinji, sedež: Radmirje 88,
Ljubno ob Savinji, pod vložno št.
1/05905/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5804051
Osnovni kapital: 3,815.000 SIT
Ustanovitelj: Pilepič Mirjana, izstop

24. 6. 1994; Obojnik Karol, Ljubno ob Sa-
vinji, Radmirje 88, vstop 10. 12. 1992, vlo-
žek 3,815.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
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nja drugih izdelkov iz lesa; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-103140

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03099 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa AMALFI, mednarodno pod-
jetje za zunanjo in notranjo trgovino, za-
stopanje in konsignacijo, d.o.o., Rožna
ulica 7, Ljubečna, sedež: Rožna ulica 7,
Ljubečna, pod vložno št. 1/02682/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5791022

Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Naglič Maksimilijan, vlo-

žil 902.400 SIT, Naglič Matjaž, vložil
300.800 SIT, in Naglič Alenka, vložila
300.800 SIT, vsi iz Škofje vasi, Rožna ulica
7, Ljubečna, vstopili 14. 1. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4550 Dajanje stojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 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 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
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jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in anali-
ze; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-103142

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01866 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAKO, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, Stara Dečkova
cesta 10, sedež: Stara Dečkova 10, Celje,
pod vložno št. 1/01243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5333202
Firma: MAKO, Trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKO, d.o.o.

Osnovni kapital: 4,711.516,28 SIT
Ustanovitelj: Vrečko Tomaž, Celje, Prija-

teljeva 13, vstop 5. 1. 1990, vložek
4,711.516,28 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104176

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03855 z dne 17. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TIP, TRŽENJE IN PROIZVODNJA,
d.o.o., Velenje, Koroška 31a, sedež: Ko-
roška 31a, Velenje, pod vložno št.
1/00867/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo firme in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5306523
Firma:  PEČOVNIK,  Konstruiranje,

proizvodnja strojev, orodij in naprav,
d.o.o., Koroška 31a, Velenje

Skrajšana  firma:  PEČOVNIK,  d.o.o.,
Koroška 31a, Velenje

Osnovni kapital: 47,630.815 SIT
Ustanovitelji: Pečovnik Anton, Velenje,

Gorenjska c. 15, vstopil 14. 12. 1989, vložil
28,578.489 SIT, Pečovnik Igor, Velenje,
Gorenjska c. 15/a. vstopil 14. 12. 1989, vlo-
žil 9,526.163 SIT, in Pečovnik Tatjana-Hor-
vat, Velenje, Stantetova 11, vstopila 20. 12.
1994, vložila 9,526.163 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pečovnik Igor, ki od 20. 12. 1994 zasto-
pa družbo brez omejitev, in direktor Horvat
Boris, imenovan 20. 12. 1994, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Pečovnik An-
ton, razrešen 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-104178

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01611 z dne 12. 11. 1996 pri sub-

jektu vpisa NAAN, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Nova cerkev, Vizore 10, sedež:
Vizore 10, Nova cerkev, pod vložno št.
1/04514/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, družbenika zara-
di odsvojitve poslovnega deleža in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5655650
Firma: KRALJIČ in KRALJIČ, d.n.o.,

trgovina in storitve, Socka, Nova Cerkev
Skrajšana  firma:  KRALJIČ  in  KRA-

LJIČ, d.n.o., Nova Cerkev
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova cerkev, Socka 53
Ustanovitelja: Kraljič Danijel, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v d.n.o. 21. 4. 1994, in Kra-
ljič Irena, vstopila 21. 4. 1994, oba iz Nove
Cerkve, Socka 53, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kra-
ljič Danijel, razrešen 21. 4. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, in družbeni-
ca Kraljič Irena, imenovana 21. 4. 1994,
vsak od njiju zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2451
Proizvodnja mil in pralnih praškov, čistil-
nih in polirnih sredstev; 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; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
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ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami in čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 9000 Storitve javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro J/67.13
pa lahko opravlja le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic.

Rg-104179

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/92133 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa DALCOM, inženering, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Ulica I. celjske
čete 11, Šentjur pri Celju, sedež: Ul. I.

celjske čete 11, Šentjur pri Celju, pod
vložno st 1/04648/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo firme, sedeža in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5690854
Firma: ANDAX, storitveno, proizvod-

no, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDAX, d.o.o.
Sedež: Slovenske Konjice, Bezina 97
Osnovni kapital: 1,732.000 SIT
Ustanovitelj: Brglez Andrej, Slovenske

Konjice, Bezina 97, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,732.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Brglez Darji, ki je bila razrešena
29. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih oblačil; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7482 Pakiranje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 pa ne sme opravljati revizij-
skih dejavnosti.

Rg-104182

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00898 z dne 5. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALLES, podjetje za inženiring,
d.o.o., Velenje, sedež: Cesta na griču 7,
Velenje, pod vložno št. 1/04011/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev druž-
bene pogodbe z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov in zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5915201
Firma: KONSIP, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: KONSIP, d.o.o., Vele-

nje

Sedež: Velenje, Šaleška 2a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Arlič Maksimilijan, Pečov-

nik Marjan, Arlič Vojko, Markan Željko, in
Tofant Marjan, izstopili 18. 5. 1995; Ko-
nečnik Aleksander, Velenje, Šaleška 2a,
vstopil 18. 5. 1995, vložil 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorji Arlič Maksimilijan, Pečovnik Mar-
jan, Arlič Vojko, Markan Željko in Tofant
Marjan, razrešeni 18. 5. 1995; direktor Ko-
nečnik Aleksander, imenovan 18. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Pri dejavnosti G/52.488 vse, razen orož-
ja in streliva.

Rg-104184

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04430 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  HMEZAD  TOVARNA
KRMIL, d.o.o., Žalec, sedež: Vrečerjeva
13, Žalec, pod vložno št. 1/00906/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, člane
nadzornega sveta, preoblikovanje d.o.o. v
d.d., spremembo firme, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5150965
Firma:  TOVARNA  KRMIL  ŽALEC,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 204,747.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
20,475.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
20,475.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 44,780.000 SIT, delavci na podlagi
interne razdelitve, vložili 37,118.000 SIT,
delavci na podlagi notranjega odkupa, vlo-
žili 29,250.000 SIT, delavci na podlagi jav-
ne prodaje delnic, vložili 40,949.000 SIT,
Sklad za razvoj - za program notranjega
odkupa, vložil 11,700.000 SIT, – vstopili
5. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Alenka, Petrovče 29, ki od
5. 6. 1996 zastopa družbo brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Rovšnik Anica,
Žibret Iztok in Vedenik Bojan, vstopili 5. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00726/01241–1996/DD z dne 14. 10.
1996.

Rg-104189

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg. št. 94/01855 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa K + G, Kmetijstvo, go-
stinstvo, d.o.o., Oplotniška 5, Slovenske
Konjice, sedež: Oplotniška 5, Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/01361/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, družbenika in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5353238

Firma: MWAYS, trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., Dobriša vas 1c, Petrovče

Skrajšana firma: MWAYS, d.o.o., Do-
briša vas 1c, Petrovče

Sedež: Petrovče, Dobriša vas 1c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ajdnik Herman, izstopil

30. 5. 1994; Majcen Margareta, vložila
600.000 SIT, ter Majcen Marijan in Majcen
Mitja, vložila po 450.000 SIT, vsi iz Pe-
trovč, Dobriša vas 1c, vstopili 30. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ajdnik Herman, razrešen 30. 5. 1994;
direktorica Majcen Margareta, imenovana
30. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-

čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva, pri šifri dejavnosti
67.13 samo menjalnice in zastavljalnice, pri
šifri dejavnosti 74.12 pa razen revizijske
dejavnosti.

Rg-104190

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00551 z dne 27. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SPEKTRA ORBIT, Računal-
niki, procesna tehnologija, trgovina,
d.o.o., Celje, sedež: Kidričeva 36, Celje,
pod vložno št. 1/03256/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5558999
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1995.

Rg-104191

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02557 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SPEKTRA ORBIT, Računal-
niki, procesna tehnologija, trgovina,
d.o.o., Celje, sedež: Kidričeva 36, Celje,
pod vložno št. 1/03256/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5558999
Osnovni kapital: 1,615.000 SIT
Ustanovitelj: Džumhur Srdjan, Celje,

Dušana Kvedra 41, vstop 16. 9. 1991, vlo-
žek 1,615.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104192

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04734 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa LIRA-SOUND, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, agencijske storitve na po-
dročju kulturno zabavne dejavnosti, tr-
govino živilskih in neživilskih proizvodov,
gostinstvo, turizem, marketing in zuna-
njo trgovino, sedež: Prešernova 23, Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/02867/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
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povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo firme in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489849
Firma: LIRA-SOUND, proizvodnja, tr-

govina, storitve, d.o.o., Rogaška Slatina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Turk Vera, Rogaška Sla-

tina, Prešernova 23, vstop 18. 2. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turk Vera, razrešena 30. 12. 1996;
direktor Vukovič Franc, Rogaška Slatina,
Kidričeva ulica 23, imenovan 30. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-

govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva, pri šifri dejavnosti
67.13 samo menjalnice in zastavljalnice, pri
šifri dejavnosti 74.12 pa razen revizijske
dejavnosti.

Rg-104194

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00851 z dne 30. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06567/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981760
Firma: KONITEX, proizvodnja in pre-

delava celuloznih materialov in regeneri-
ranega usnja, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Slovenske Konjice, Mestni trg 18
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: PIDIGI, s.p.a., Verona,

Via Roveggia 124, vložek 980.000 SIT,
P.A.R. - Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Dravograd, Otiški vrh 25a, vložil
980.000 SIT, in Nero Salvatore, Cuprama-
rittima, Via Abbadini 3, vložil 40.000 SIT –
vstopili 18. 10. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Škrk Dimitrij, Slovenska Bistrica,
Cankarjeva ulica 2, ki zastopa družbo z
omejitvami zastopanja in sklepanja prav-
nih poslov v vrednosti nad 5000 DEM, pre-
računano po srednjem tečaju BS na dan
sklepanja takšnega pravnega posla, nad to
vrednostjo pa lahko sklepa pravne posle
zgolj s sopodpisom prokurista oziroma
skupščine, in prokurist Nero Salvatore, Cu-
pramarittima, Via Abbadini 3, oba imeno-
vana 18. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-
izdelkov; 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-104195

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03719 z dne 27. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa KORAL, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Podplat 10, Podplat,
sedež: Podplat 10, Podplat, pod vložno št.

1/03083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5528658
Firma: KORAL, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KORAL, d.o.o.
Sedež: Slovenske Konjice, Stari trg 19
Sprememba družbene pogodbe z dne

8. 11. 1994.

Rg-104198

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02536 z dne 27. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa Trgovsko proizvodno podjetje
DOLMAN, d.o.o., Nove Trate 49, Mozir-
je, sedež: Nove Trate 49, Mozirje, pod
vložno št. 1/05357/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki po 29. členu, spremembo firme in
deležev ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5737222
Skrajšana firma: Trgovsko proizvodno

podjetje DOLMAN, d.o.o., Mozirje
Osnovni kapital: 3,268.858 SIT
Ustanovitelja: Dolšak Marko, vstopil

7. 12. 1992, vložil 1,684.429 SIT, in Dolšak
Saša, vstopila 16. 5. 1994, vložila 1,584.429
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina

na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.

Pri dejavnosti 51.18 družba ne sme
opravljati posredništva s farmacevtskimi iz-
delki.

Rg-104199

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04403 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa NIVO-KOING, podjetje za in-
ženiring, svetovanje in prodajo tehno-
loške opreme za potrebe ekologije, Lava
11, Celje, d.o.o., sedež: Lava 11, Celje,
pod vložno št. 1/02865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov in zastopnikov ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5493765
Firma: NIVO KOING, ekologija in

energetika, d.o.o.
Skrajšana firma: NIVO KOING, d.o.o.
Sedež: Celje, Mariborska cesta 86
Osnovni kapital: 1,946.000 SIT
Ustanovitelji: Tudor Igor, Kneževič To-

mislav in Planteu Konrad, izstopili 2. 12.
1996; Ivanovič Ljubo, Ivanec - R. Hrvatska,
Ladislava Šabana 15, vložil 206.822,70 SIT,
Cink Radovan, Žalec, Šprajceva 7, vložil
766.530,30 SIT, Kolenc Milan, Celje, Ul.
bratov Vošnjakov 3, vložil 766.530,30 SIT,
in PUV, Nizke in vodne gradnje Celje, d.d.,
Celje, Lava 11, vložil 206.116,70 SIT –
vstopili 28. 3. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ivanovič Ljubo, razrešen 2. 2. 1994; di-
rektor Cink Radovan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kolenc Milan, ime-
novana 2. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
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nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-104200

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02153 z dne 20. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa LEGRO, podjetje za proizvod-
njo, gradbeništvo in organizacijske stori-
tve, d.o.o., Robanov kot 5, Solčava, sedež:
Robanov kot 5, Solčava, pod vložno št.
1/05061/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, družbenikov, deležev in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5696062
Firma: LEGRO - IVAN GOLOB, pro-

izvodnja, gradbeništvo in organizacijske
storitve, k.d., Robanov kot 5, Solčava

Skrajšana firma: LEGRO - IVAN
GOLOB, k.d., Robanov kot 5, Solčava

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Golob Ivan, Solčava, Ro-

banov kot 5, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
k.d. 4. 5. 1994, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, in Jelšnik Zdenka,
Gornji grad, Lenart pri Gornjem gradu 15,
vstopila 4. 5. 1994, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
lob Ivan, razrešen 4. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot komplementar.

Rg-104201

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02960 z dne 31. 12. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  CENTER  ZA  SOCIALNO
DELO ŠMARJE PRI JELŠAH, p.o.,
Šmarje pri Jelšah št. 111, sedež: Šmarje
pri Jelšah 111, Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/00614/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
socialnem varstvu, spremembo firme, sede-
ža in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5243718
Firma:  CENTER  ZA  SOCIALNO

DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
Sedež: Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri

Jelšah 179
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 17. 12.
1992, odgovornost: ostalo.

Dejavnost javnega zavoda: izvrševanje
javnih pooblastil in nalog po drugih predpi-
sih; storitve socialne preventive; storitve pr-
ve socialne pomoči; storitve pomoči družini
za dom; storitve osebne pomoči; storitve
pomoči družini na domu; organiziranje
skupnostnih akcij za socialno ogrožene sku-
pine prebivalstva.

Rg-104202

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04562 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ČEPLAK, Čiščenje in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Efenkova 61, Velenje,
pod vložno št. 1/01370/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5349591
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 52.488 razen orožja
in streliva, pri šifri dejavnosti 74.12 razen
revizijske dejavnosti, pri šifri dejavnosti
74.60 pa samo varovanje.

Rg-104205

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04454 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa URS, d.o.o., Center za ple-
sno dejavnost Velenje, sedež: Velenje,
Cesta I št. 11, Velenje, pod vložno št.
1/03159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe in z novimi vložki,
spremembo družbenika in uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5533171
Firma: REDCOS, d.o.o., Velenje
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 2,961.412 SIT
Ustanovitelja: URŠKA, d.o.o., Center za

plesno dejavnost Ljubljana, izstopila 24. 5.
1994; Rabič Marjan, Velenje, Cesta I št. 11,
vstopil 22. 10. 1991, vložil 1,702.812 SIT,
in Kamenšek Anton, Rogaška Slatina, Cvet-
lični hrib 12, vstopil 27. 12. 1994, vložil
1,258.600 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-104206

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01587 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa CVETJE, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Podvin 20, Žalec, sedež: Pod-
vin 20, Žalec, pod vložno št. 1/04666/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5661307
Osnovni kapital: 5,868.000 SIT
Ustanovitelj: Zagožen Marjan, Žalec,

Podvin 20, vstop 24. 9. 1992, vložek
5,868.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104208

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00555 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa KRAČUN, d.o.o., proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, Loče pri
Poljčanah, sedež: Loče 68a, Loče pri Polj-
čanah, pod vložno št. 1/05987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5812844
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 0113

Vinogradništvo in sadjarstvo; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo
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z mesom in mesnimi izdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 5. 1995.

Rg-104210

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02559 z dne 20. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa WEREX, d.o.o., Proizvodna,
trgovska in prevozna družba, Slovenske
Konjice, sedež: Liptovska 26, Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/06098/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5814073
Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelj: Vertnik Erih, Slovenske

Konjice, Liptovska 26, vstop 6. 7. 1993, vlo-
žek 1,873.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 01110
pridelovanje žit in drugih poljščin; 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15840 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 15890 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 15960 Pro-
izvodnja piva; 17400 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 24160
Proizvodnja plastičnih mas v primarni ob-
liki; 24170 Proizvodnja sintetičnega kav-
čuka v primarni obliki; 25110 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz

plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28400 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galavani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 31100 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 34300 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51350 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni
promet.

Rg-104211

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02648 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROMAN, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Radeče, sedež: Titova
104, Radeče, pod vložno št. 1/05006/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5763347
Osnovni kapital: 1,884.712,30 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Roman, vsto-

pil 18. 11. 1992, vložil 1,015.356 SIT, in
Martinčič Milena, vstopila 23. 5. 1994, vlo-
žila 869.356 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-104212

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03692 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa KATALIZATOR, vzdrževanje
in popravilo vozil, d.o.o., Velenje, sedež:
Cesta talcev 18, Velenje, pod vložno št.
1/03571/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in dejav-
nosti ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829046
Firma: KATALIZATOR, Vzdrževanje

in popravila vozil, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KATALIZATOR,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Skornšek Jože, Velenje,

Cesta talcev 18, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov.
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Rg-104215

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00401 z dne 20. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06564/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900590
Firma: L & G, d.o.o., trgovina in sto-

ritve
Skrajšana firma: L & G, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celje, Sernečeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: A FINING, storitve in tr-

govina, d.o.o., Celje, Prešernova 8, vstop
18. 4. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zupanc Petaver Karmen, Celje, Rož-
na dolina 5, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Zupanc Darko, Celje, He-
roja Lacka 19, imenovana 18. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.

Rg-104216

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01982 z dne 20. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROMO, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Podvine
11a, Planina pri Sevnici, sedež: Podvine
11a, Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/05140/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža in spre-
membo deleža s temile podatki:

Matična št.: 5535662
Osnovni kapital: 1,646.000 SIT
Ustanovitelj: Nuč Silvester, izstop 28. 4.

1994; Nuč Robert, Planina pri Sevnici, Pod-
vine 11a, vstop 21. 11. 1991, vložek
1,646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104219

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02066 z dne 11. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa REDNAK, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Florjan 37, Šoštanj, sedež:
Florjan 37, Šoštanj, pod vložno št.
1/01159/00 vpisalo v sodni rgister tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz

sredstev družbe, spremembo skrajšane fir-
me, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5324505
Skrajšana firma: REDNAK, d.o.o., Šo-

štanj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rednak Miran in Rednak

Mira, oba iz Šoštanja, Florjan 37, vstopila
15. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996:1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5233 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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, mehkuci; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-

kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-104221

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00886 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ATKA- prima, d.o.o., Podjetje
za posredniške posle LAŠKO, Lahomno
39, sedež: Lahomno 39, Laško, pod vložno
št. 1/03639/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5595746
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Šrot Boško, vstopil 25. 2.

1992, in Šrot Aužner Anica, vstopila 20. 5.
1994, oba iz Laškega, Kidrićeva 2, vložila
po 755.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šrot Aužner Anica, imenovana
20. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996:5020
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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 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 drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
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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; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pri šifri dejavnosti 67.13 le menjalniški
posli.

Rg-104222

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02273 z dne 18. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa DANEX, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Kidričeva 23, Rogaška
Slatina, sedež: Kidričeva 23, Rogaška Sla-
tina, pod vložno št. 1/04082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5609089
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurič Danica, Rogaška

Slatina, Kidričeva 23, vstop 29. 5. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104223

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02539 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa BELAJ-TRANS, proizvodno,
prevozno, trgovsko podjetje ter storitve,
d.o.o., Gornji Grad, sedež: Šmiklavž 23,
Gornji Grad, pod vložno št. 1/03697/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5582105
Osnovni kapital: 1,512.500 SIT
Ustanovitelj: Belaj Branko, Gornji Grad,

Šmiklavž 23, vstop 21. 10. 1991, vložek
1,512.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pe-
rutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-

ranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
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; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih 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 rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5163 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-

pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro 51.18 posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-104224

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00606 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tek-
stilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, Prebold,
pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037468
Člana nadzornega sveta: Zajc Lojze, iz-

stopil 26. 7. 1996; Kržan Nevenka, vstopila
26. 7. 1996.

Rg-104225

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00757 z dne 16. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tek-
stilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, Prebold,
pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka, članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5037468
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pu-

šnik Drago, Žalec, Gotovlje 103c, razrešen
22. 11. 1994 kot zastopnik in imenovan za
generalnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Cokan Rajko je
izstopil 22. 7. 1995.

Sprememba statuta dne 22. 7. 1995.

Rg-104226

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00468 z dne 18. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa COMP.AK, Računalniški in-
ženiring, d.o.o., sedež: Efenkova 61, Vele-
nje, pod vložno št. 1/01344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5342112
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 2743

Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3161 Pro-
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izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-

logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba lah-
ko opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic, pri dejavnosti pod šifro 74.12 pa
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1996.

Rg-104228

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00937 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ITS, export-import, d.o.o.,
Celje, Pohorska 4, sedež: Pohorska 4, Ce-
lje, pod vložno št. 1/01225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki po 29.
členu in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5344310
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanoviteljica: Lokovšek Vlasta, Celje,

Pohorska 4, vstop 16. 12. 1989, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lokovšek Alojz, razrešen 20. 4. 1994;
direktorica Lokovšek Vlasta, imenovana
20. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104231

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02670 z dne 20. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa KRAČUN, d.o.o., proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, Loče pri
Poljčanah, sedež: Loče 68a, Loče pri Polj-
čanah, pod vložno št. 1/05987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5812844
Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelj: Kračun Alojz, Loče pri

Poljčanah, Loče 68a, vstop 5. 5. 1993, vlo-
žek 1,609.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104232

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02676 z dne 20. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa GITA, Podjetje za posredova-
nje in trgovino, d.o.o., Proseniško 50,
Šentjur pri Celju, sedež: Proseniško 50,
Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/02664/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5501130
Osnovni kapital: 1,573.155 SIT
Ustanovitelja: Kobe Brigita, vstopila

3. 1. 1991, vložila 635.521 SIT, in Kobe
Ivan, vstopil 16. 5. 1994, vložil 937.634 SIT,

oba iz Šentjurja pri Celju, Proseniško 50,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 51482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5163 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104233

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02609 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MARTIN, Podjetje za in-
ženiring, zastopanje in proizvodnjo,
d.o.o., sedež: Špeglova 2, Velenje, pod
vložno št. 1/02544/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe po 30. čle-
nu s temile podatki:

Matična št.: 5477069
Osnovni kapital: 8.981.762,88 SIT
Ustanovitelj: Mlinar Roman, Velenje,

Koželjskega 5, vstop 10. 12. 1990, vložek
8,981.762,88 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104238

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02359 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEDITRANS, Transportno
podjetje, d.o.o., Šempeter 306, Šempeter,
sedež: Šempeter 306, Šempeter, pod vlož-
no št. 1/03115/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5531195
Osnovni kapital: 1,500.548,70 SIT
Ustanovitelj: Zagoričnik Alojz, Šempe-

ter 306, vstop 12. 9. 1991, vložek
1,500.548,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-104239

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02681 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa RIS-MART, Podjetje za admi-
nistrativne storitve in gradbeništvo,
d.o.o., Šoštanj, Florjan 102, sedež: Flor-
jan 102, Šoštanj, pod vložno št. 1/02747/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
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ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5491142
Osnovni kapital: 1,549.747 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Anica in Lesjak

Rudolf, oba iz Šoštanja, Florjan 102, vsto-
pila 5. 3. 1991, vložila po 774.873,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-104242

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00508 z dne 11. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIGRAD, trgovina, posredo-
vanje, proizvodnja, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska cesta 32, sedež: Ljubljanska cesta
32, Celje, pod vložno št. 1/01993/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5399661
Firma: VIGRAD, trgovina, posredova-

nje, proizvodnja, d.o.o., Celje, Cesta na
Ostrožno 101

Sedež: Celje, Cesta na Ostrožno 101
Sprememba družbene pogodbe z dne

12. 6. 1996.

Rg-104243

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02189 z dne 18. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŽIS, podjetje za popravilo cest-
nih motornih vozil in trgovino, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, Sp. Sečovo 14, sedež: Sp.
Sečovo 14, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/00888/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5327857
Firma: ŽIS, podjetje za popravilo cest-

nih motornih vozil in trgovino, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žgajner Ivan in Žgajner

Srečko, oba iz Rogaške Slatine, Sp. Sečovo
14, vstopila 7. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žgajner Ivan, razrešen 4. 5. 1994; di-
rektor Žgajner Srečko, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104245

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02566 z dne 18. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ECOPACK, proizvodnja bioplasti-
ke, d.o.o., Zreče, sedež: Tovarniška 5, Zre-
če, pod vložno št. 1/03236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5537983
Firma: ECOPACK, predelava biopla-

stike, d.o.o.
Skrajšana firma: ECOPACK, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,108.000 SIT
Ustanovitelja: COMET, umetni brusi in

nekovine, d.d., Zreče, Tovarniška 5, vložil

6,104.080 SIT, in VEPLAS, Velenjska pla-
stika, d.o.o., Velenje, Štrbenkova 1, vložil
2.720 SIT – vstopila 17. 12. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah.

Rg-104246

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00259 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROMLIN, Podjetja za
finalna dela, trgovino in zunanjo trgovi-
no, Jeronin, d.o.o., sedež: Jeronim 49,
Vransko, pod vložno št. 1/04981/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti in za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5693063
Firma:  ZDEŠAR  &  DRUŽABNIKI,

ELEKTROMLIN, inštalacije pri grad-
njah in trgovina, d.n.o.

Skrajšana  firma:  ZDEŠAR  &  DRU-
ŽABNIKI, ELEKTROMLIN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zdešar Stanislav, izstopil
iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 28. 12. 1994, in
Zdešar Mirjana, vstopila 28. 12. 1994, oba z
Vranskega, Jeromin 49, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zde-
šar Stanislav, razrešen 28. 12. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, in
družbenica Zdešar Mirjana, imenovana
28. 12. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske

storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9302 Dejavnost drizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-104247

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00312 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIGRAD, trgovina, posredo-
vanje, proizvodnja, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska cesta 32, sedež: Ljubljanska cesta
32, Celje, pod vložno št. 1/01993/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399661
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 2922

Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 3. 1995.

Rg-104249

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03317 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa HERKUL, Proizvodnja, trgo-
vina, intelektualne storitve, d.o.o., Žalec,
sedež: Pernovo 4c, Žalec, pod vložno št.
1/03229/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
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družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5558557
Osnovni kapital: 1,752.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Peter, Žalec, Perno-

vo 4c, vstop 14. 11. 1991, vložek 1,752.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104252

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04230 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SHOP TEHNIC, Podjetje za
prodajo, montažo in servisiranje opreme
za trgovine in zastopstva, d.o.o., sedež:
Spodnja Rečica 175, Laško, pod vložno št.
1/04591/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5661722
Osnovni kapital: 1,650.340 SIT
Ustanovitelj: Jelen Mirko, Laško, Spod-

nja Rečica 175, vstop 30. 7. 1992, vložek
1,650.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki, pri šifri dejavnosti 52.488
pa sta izvzeta orožje in strelivo.

Rg-104253

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04177 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa I-ROSE, podjetje za ekonom-
ske in računalniške storitve, d.o.o., Jago-
če 3, Laško, sedež: Jagoče 3, Laško, pod
vložno št. 1/04985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5683840
Osnovni kapital: 1,977.905 SIT
Ustanovitelj: Korun Janez A., Laško, Ja-

goče 3, vstop 22. 10. 1992, vložek
1,977.905, SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230

Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-104254

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04030 z dne 11. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠPORTIM, Podjetje za šport-
ni inženiring, d.o.o., Rogaška Slatina, se-
dež: Steklarska 8, Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05962/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813239
Firma:  LIVARSTVO  PETEK,  d.o.o.,

proizvodnja in trgovina, Brecljevo 30,
Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: LIVARSTVO PETEK,
d.o.o., Brecljevo 30, Šmarje pri Jelšah

Sedež: Šmarje pri Jelšah, Brecljevo 30
Osnovni kapital: 4,300.000 SIT
Ustanovitelja: Majcenovič Iztok, izsto-

pil 22. 12. 1994; Petek Radovan, Rogaška
Slatina, Brecljevo 30, vložil 4,250.000 SIT,
in Gajšek Ivanka, Šmarje pri Jelšah, Brec-
ljevo 30, vložila 50.000 SIT – vstopila
22. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Majcenovič Iztok, razrešen 22. 12.
1994, in Petek Radovan, razrešen 29. 11.
1964; direktorica Gajšek Ivanka, ki od
29. 11. 1996 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zinaj prodajaln; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104256

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02861 z dne 12. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA -
POLNILNICA MINERALNE VODE,
d.o.o., polnjenje mineralne vode in pro-
izvodnja brezalkoholnih pijač, Kidričeva
35, Rogaška Slatina, sedež: Kidričeva 35,
Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/05410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža in povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5743443
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zdravilišče Rogaška,

holding, d.o.o., Rogaška Slatina, izstop
22. 12. 1995; Kolinska, Prehrambena indu-
strija, d.d., Ljubljana, Šmartinska c. 30,
vstop 22. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104257

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04492 z dne 16. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FIST, Avto steklo servis,
d.o.o., Šentjur pri Celju, Na Lipico 12,
sedež: Na Lipico 12, Šentjur pri Celju,
pod vložno št. 1/03900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki po 29. členu
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
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standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5496896
Osnovni kapital: 2,126.787,80 SIT
Ustanovitelj: Fidler Anton, Podplat, Je-

rovska vas 16, vstop 18. 3. 1992, vložek
2,126.787,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 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 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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
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, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano

tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
pa družba ne sme opravljati trgovine na
drobno z orožjem in strelivom.

Rg-104262

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00854 z dne 12. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe in
pravne posledice lastninskega preoblikova-
nja s temile podatki:

Matična št.: 5949017
Firma: Celjski plini Celje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Celje, Plinarniška ul. 1
Osnovni kapital: 108,370.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 7,586.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil
7,586.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 15,172.000 SIT, Občina Celje, Celje,
Trg celjskih knezov 9, vložila 32,511.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
14,758.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 15,172.000 SIT, in Sklad za raz-
voj - za program notranjega odkupa, vložil
15,585.000 SIT – vstopili 10. 6. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črnetič Jurij, Celje, Razlagova 9, ime-
novan 10. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Drozg Peter,
Cerkvenik Zorko, Blatnik Jurij, Podpečan
Bogdan, Pečnik Vinko in Les Božidar, vsto-
pili 10. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4521 Splošna gradbena dela; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Ustanovitev delniške družbe po izločitvi
premoženja iz JP Komunala Celje, p.o. (reg.
vl. 1-417-00), je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 854/96 z dne 12. 12.
1996.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
00837/01362 - 1996/JM z dne 30. 10. 1996.

Rg-104266

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00982 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
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jektu vpisa BANKA CELJE, d.d., sedež:
Vodnikova 2, Celje, pod vložno št.
1/00493/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev pri prevzemni banki s temi-
le podatki:

Matična št.: 5026121
Pripojitev BANKE NORICUM, d.d.,

Ljubljana, je vpisana na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 7. 11. 1996.

Rg-104267

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01278 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRIMA, trgovina in storitve,
Celje, Ljubljanska 1b, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska 1b, Celje, pod vložno št.
1/00764/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5305900
Firma: PRIMA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,568.196 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Milena, vstopila

18. 4. 1991, in Potočnik Ivan, vstopil 7. 7.
1993, oba iz Celja, Erjavčeva 9, vložila po
784.098 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Potočnik Ivanu, ki je bil razre-
šen 21. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1930 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
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;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;

2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posametnimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7320 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 poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
74.12 opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-104268

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03467 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  VEMONT  -  COMMERCE,
d.d., Velenje - Selo, podjetje za inženiring
in trgovino, sedež: Velenje - Selo, Vele-
nje, pod vložno št. 1/02698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5482194
Firma: VEMONT COMMERCE, d.o.o.,

podjetje za inženiring in trgovino
Skrajšana firma: VEMONT COMMER-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VEGRAD, Gradbeno indu-

strijsko podjetje, Velenje, Prešernova 9a,
p.o. Velenje, Prešernova 9a, vstop 20. 2.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-104269

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02640 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa GAMIT, Trgovina na veliko,
d.o.o., Rečica ob Savinji, sedež: Varpolje
n.h., Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/02816/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme, sedeža
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5489148
Firma: GAMIT, Trgovina na veliko,

d.o.o.
Skrajšana firma: GAMIT, d.o.o.
Sedež: Rečica ob Savinji, Varpolje 58
Osnovni kapital: 1,973.778,70 SIT
Ustanovitelja: Tratnik Miran in Tratnik

Gabrijela, oba iz Rečice ob Savinji, Varpo-
lje 58, vstopila 28. 2. 1991, vložila po
986.889,35 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trat-
nik Gabrijela, razrešena 23. 5. 1994 kot
družbenica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na

drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni
tovorni promet.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro 51.18 posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-104270

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03304 z dne 16. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MARKA, gostinsko trgov-
sko podjetje, d.o.o., Rogatec 275, sedež:
Rogatec 275, Rogatec, pod vložno št.
1/01991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe po 30. členu s temi-
le podatki:

Matična št.: 5402743
Osnovni kapital: 30,002.000 SIT
Ustanovitelja: Jutriša Marjan in Jutriša -

Horvat Marija, oba iz Rogatca 275, vstopila
5. 2. 1990, vložila po 15,001.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-104272

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02249 z dne 11. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SINONIM, Podjetje za gospo-
darsko svetovanje in informatiko, d.o.o.,
Celje, Škofja vas, Prekorje 49, sedež:
Škofja vas, Prekorje 49, Celje, pod vložno
št. 1/01928/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, dele-
žev in zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5396590
Firma: SINONIM, Podjetje za gospo-

darsko svetovanje in informatiko, d.o.o.
Skrajšana firma: SINONIM, d.o.o.
Sedež: Škofja vas, Prekorje 49
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Rinc Daniel, st., vložil

850.000 SIT, Rinc Ema, vložila 750.000
SIT, Rinc Danijel ml., vložil 300.000 SIT,
in Rinc Sergej, vložil 100.000 SIT, vsi iz
Škofje vasi, Prekorje 49, vstopili 10. 5.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rinc Daniel st., razrešen 20. 4. 1994;
direktor Rinc Sergej, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-104273

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03631 z dne 2. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SIPAK OPREMA, Proizvod-
nja strojev in naprav, d.o.o., Velenje, se-
dež: Koroška 61, Velenje, pod vložno št.
1/05935/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5805589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Malovrh Drago, razrešen 27. 6. 1994;
Dragutin Blagus, imenovan 27. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot vršilec dolž-
nosti direktorja.

Rg-104274

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00001 z dne 4. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROGAŠKI VRELCI, d.o.o.,
proizvodnja mineralne vode in brezalko-
holnih pijač, Rogaška Slatina, sedež: Ki-
dričeva 35, Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/02627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi, spre-
membo firme, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5472598
Firma: KOLINSKA ROGAŠKI VREL-

CI, d.o.o., proizvodnja mineralne vode in
brezalkoholnih pijač

Skrajšana  firma:  KOLINSKA  RO-
GAŠKI VRELCI, d.o.o.

Osnovni kapital: 625,176.440,30 SIT
Ustanovitelji: ZDRAVILIŠČE ROGA-

ŠKA HOLDING, d.o.o., izstop 22. 12. 1995;
KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 30, vstop 22. 12.
1995, vložek 625,176.440,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalko-
holnih pijač; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 5. 1996.

Rg-104276

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03762 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa Hmezad, Kmetijska zadruga
Gotovlje z.o.o., Gotovlje, sedež: Gotovlje
71, Žalec, pod vložno št. 2/05467/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5186382
Dejavnost zadruge se razširi za opravlja-

nje dejavnosti: druge gostinske storitve: to-
čenje pijač in napitkov.

Dejavnost zadruge je odslej: polje-
deljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živino-
reja; kmetijske storitve za rastlinsko in živi-
norejsko proizvodnjo; proizvodnja živilskih
proizvodov; proizvodnja pijač; klanje živi-
ne in predelava mesa; predelava in konzer-
viranje rib; trgovina na debelo in drobno z
vsemi vrstami živilskega in neživilskega
blaga nomenklature trgovskih strok; trgo-
vinske storitve: agencijske, zastopniške in
posredniške storitve, storitve reklame in
ekonomske propagande, prirejanje sejmov
in razstav; odkup in predelava kmetijskih in
gozdnih sadežev in plodov, gob, izdelkov
domače obrti, surovih kož in okroglega in
rezanega lesa; gostinske storitve nastanitve
in prehrane; turistično posredovanje; pre-

voz blaga v cestnem prometu; storitve po-
pravil in vzdrževanja kmetijskih strojev in
naprav; knjigovodske storitve in obdelava
podatkov; druge neomenjene storitve - po-
slovne storitve; projektiranje in izdelava ma-
lih hidroelektrarn; proizvodnja žaganega le-
sa, končnih izdelkov in predelava kemičnih
izdelkov v sodelovanju s kooperanti; izved-
ba melioracij zemljišč in vzdrževanje (na-
makalni in osuševalni); druge gostinske sto-
ritve: točenje pijač in napitkov.

Rg-104279

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03212 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa AKTIVA, Podjetje za finanč-
no računovodske in druge storitve, d.o.o.,
Velenje, sedež: Janka Vrabiča n.h., Vele-
nje, pod vložno št. 1/04279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, družbenikov zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5650615
Firma: AKTIVA, Trgovina na debelo

Čas & Čas, d.n.o., Velenje, Janka Vra-
biča 27

Skrajšana firma: AKTIVA Čas & Čas,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Janka Vrabiča 27
Ustanovitelja: Benko Ljuba, izstopila

8. 6. 1994, Čas Štefka, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 8. 6. 1994, in Čas Ivan,
vstopil 8. 6. 1994, oba iz Velenja, Janka
Vrabiča 27, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Benko Ljuba, razrešena 8. 6. 1994;
družbenika Čas Štefka in Čas Ivan, imeno-
vana 8. 6. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Rg-104281

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02376 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa PELETRADE, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Bev-
kova 1, Celje, pod vložno št. 1/03211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
deležev in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5569443
Firma: PELETRADE, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: PELETRADE, d.o.o.
Sedež: Velenje, Škale 120a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jarh Petra in Pešak Leon,

izstopila 6. 5. 1994; Rošer-Drev Alenka, ki
je vložila 233.844 SIT, in Rošer Franc, ki je
vložil 1,266.156 SIT, oba iz Velenja, Škale
120a, vstopila 6. 5. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pešak Leon, razrešen 6. 5. 1994; di-
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rektor Rošer Franc, imenovan 6. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-104283

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03721 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tek-
stilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, Pre-
bold, sedež: Tovarniška c. 7, Prebold, pod
vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5037468
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 1711

Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega

tipa; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic;1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-104289

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04405 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRATOURS, Prevozi – trgo-
vina, d.o.o., Škofja vas, sedež: Škofja vas
30c, Škofja vas, pod vložno št. 1/02654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5480388
Osnovni kapital: 1,872.700,50 SIT
Ustanovitelja: Gračnar Adolf, vstopil

1. 7. 1992, vložil 1,852.279,80 SIT, in Grač-
nar Matjaž, vstopil 12. 12. 1990, vložil
20.420,70 SIT, oba iz Škofje vasi 30c, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-104292

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04493 z dne 28. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa TIFRA, storitve in trgovina,
d.o.o., Ločica 58b, Polzela, sedež: Ločica
58b, Polzela, pod vložno št. 1/02188/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-

čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti z ured-
bo o standardni klasifikaciji dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5432707
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Rozman Matilda, Pol-

zela, Ločica 58b, vstop 15. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 1717
Priprava in proizvodnja drugih tekstilnih
vlaken; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
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drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev.

Pri dejavnosti G/51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-104296

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04820 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOMA, d.o.o., Gradbeništvo
in trgovina, Kovinarska 7, Štore, sedež:
Kovinarska 7, Štore, pod vložno št.
1/03346/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, spremembo zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5565456
Firma: GOMA, d.o.o., Gradbeništvo in

trgovina
Sedež: Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sanković Gostimir, izstop

27. 10. 1994; Majcen Marjan, Šmarje pri
Jelšah, Predenca 47, vstop 30. 9. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Sanković Gostimirju, ki je bil raz-
rešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi

gorivi; 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; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-104299

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04644 z dne 21. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa XERALUX, posredovanje,
d.o.o., Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje,
sedež: Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje,
pod vložno št. 1/04771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
skrajšane firme in pogodbe o ustanovitvi
družbe ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5677556
Firma: XERALUX, posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: XERALUX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žičkar Janko, vstopil

30. 9. 1992, vložil 1,301.000 SIT, in Žičkar
Ksenja, vstopila 20. 10. 1993, vložila
199.000 SIT, oba iz Celja, Ul. Frankolov-
skih žrtev 15, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-104300

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04263 z dne 21. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROSIL, trgovina, gostinstvo,
storitve, d.o.o., Štore, Pečovje 12, sedež:
Pečovje 12, Štore, pod vložno št.
1/06230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika in družbene pogodbe, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti z uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5842743
Osnovni kapital: 1,541.270 SIT
Ustanovitelj: Romih Silva, izstop 29. 12.

1994; Romih Roman, Štore, Pečovje 12,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1,541.270 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Romih Silva, razrešena 29. 12.
1994; direktor Romih Roman, imenovan
29. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti G/52.488 sta

izvzeta orožje in strelivo, pri dejavnosti
G/74.14 pa sta izvzeta arbitraža in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delav-
ci.

Rg-104302

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04467 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa BIO - DOM, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Celje, sedež: Teharska 111, Ce-
lje, pod vložno št. 1/00770/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5295696
Firma: BIO DOM, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIO DOM, d.o.o.
Sedež: Celje, Zagrad 12f
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Zdravko, Celje, Za-

grad 12f, vstop 21. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104303

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03946 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa STROJLES, podjetje za pre-
delavo lesa, d.o.o., Kravjek 7, Loče, se-
dež: Kravjek 7, Loče, pod vložno št.
1/04660/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti z
uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5688655
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Vučina Ivan, Loče, Krav-

jek 7, vstop 11. 5. 1992, vložek 1,530.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
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mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z 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; 5146 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti G/51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti G/52.488 pa
sta izvzeta orožje in strelivo.

Rg-104304

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04372 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa SPOS, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Straža 14, Nova Cerkev,
sedež: Straža 14, Nova Cerkev, pod vlož-
no št. 1/01319/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti, spremembo zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5390885
Firma:  SEVS,  podjetje  za  strojne,

energetske in vzdrževalne storitve, d.o.o.,
Celje

Skrajšana firma: SEVS, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Bežigrajska 2
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Muzel Saška, izstopila

31. 12. 1994; Germek Anton, Šentjur, Zg.
Selce 15, vložil 600.800 SIT, Potočnik Alek-
sander, Nova Cerkev, Straža 14, vložil
300.400 SIT, Sternad Bojan, Celje, Ul. fran-
kolovskih žrtev 31, vložil 300.400 SIT, in
Kolar Emerik, Celje, Šlandrov trg 6, vložil
300.400 SIT – vstopili 31. 12. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Muzel Saška, razrešena 31. 12.
1994; direktor Germek Anton, imenovan

31. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 4010 Oskrba z
elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/52.488 sta izvzeta orož-
je in strelivo.

Rg-104305

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04462 z dne 28. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KINDLHOFER, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Celje, Miklošičeva 1,
sedež: Miklošičeva 1, Celje, pod vložno št.
1/01228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta o ustanovitvi z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5333784
Osnovni kapital: 1,502.000,20 SIT
Ustanovitelj: Rojec Helmtraud, izstop

15. 12. 1993; Kindlhofer Kurt, Petrovče 163,
vstop 10. 12. 1989, vložek 1,502.00,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104306

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04412 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  RICHI,  prevozno,  pro-
izvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Škofja vas, sedež: Ulica 15. junija
št. 2, Ljubečna, Škofja vas, pod vložno št.
1/04433/00 vpisalo v sodni rgister tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo in uskladitev
dejavnosti z uredbo o standardni klasifika-
ciji dejavnosti, povečanje osnovnega kapi-

tala z novimi vložki in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5958849
Firma: RICHI, prevozno, proizvodno,

trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RICHI, d.o.o.
Sedež: Škofja vas, Škofja vas
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Stanič Milena, izstop

23. 12. 1994; Stanič Rihard, Celje, Ul. V.
Prekomorske brigade 6, vstop 7. 4. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2852 Splošna meha-
nična dela; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Pri dejavnosti G/51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti G/52.48 pa
sta izvzeta orožje in strelivo.

Rg-104312

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00253 z dne 22. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa FIREZ, trgovina in storitve,
d.o.o., Žalec, Janka Kača 5, sedež: Janka
Kača 5, Žalec, pod vložno št. 1/04596/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, zastopnikov, družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnega vložka,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5735238
Firma: WIHAR, mednarodna trgovina

in proizvodnja, d.o.o.
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Skrajšana firma: WIHAR, d.o.o.
Sedež:  Šentjur,  Cesta  kozjanskega

odreda 55
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Filipič Jožef, izstop 31. 3.

1995; Artnak Vinko, Šentjur, Cesta kozjan-
skega odreda 55, vstop 31. 3. 1995, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Jožef, razrešen 31. 3. 1995;
direktorica Artnak Darinka, Šentjur, Cesta
kozjanskega odreda 55, imenovana 31. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 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; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 40301 Proizvodnja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople vo-
de; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, 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 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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
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
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
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mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 so izv-
zeti farmacevtski izdelki, pri dejavnosti pod
šifro G/52488 sta izvzeta orožje in strelivo,
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 so izvzete
revizijske dejavnosti, pri dejavnosti pod ši-
fro K/74.14 pa sta izvzeta arbitraža in po-
sredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-104313

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00573 z dne 29. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KINDLHOFER, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Celje, Miklošičeva 1,
sedež: Miklošičeva 1, Celje, pod vložno št.
1/01228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme
družbe, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev z uredbo o standardni klasifikaciji de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5333784
Firma: KINDLHOFER, proizvodnja in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KINDLHOFER, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-

mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12 je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1996.

Rg-104314

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00820 z dne 12. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06535/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970512
Firma: TITOVŠEK & TITOVŠEK, sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  TITOVŠEK  &  TI-

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

odgovornostjo
Sedež: Radeče, Žebnik 34
Ustanovitelja: Titovšek Hermina in Ti-

tovšek Roman, oba iz Radeč, Žebnik 34,
vstopila 14. 10. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Titovšek Hermina in Titovšek Ro-
man, imenovana 14. 10. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-

hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, isnjenih izdelkov; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Rg-104315

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00430 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  SLOLES,  trgovina  z  lesom,
d.o.o., sedež: Kocenova 4, Celje, pod vlož-
no št. 1/02032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5852676
Sedež: Grobelno, Grobelno 130
Sprememba družbene pogodbe z dne

29. 5. 1996.

Rg-105360

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04745 z dne 24. 12. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  VENG-TOUR,  mednarodni
prevozi in turizem, d.o.o., Celje, Cesta na
grad 66a, sedež: Cesta na grad 66a, Celje,
pod vložno št. 1/02361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi sredstvi in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5509637
Firma: VENG – TOUR, mednarodni

prevozi in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: VENG – TOUR, d.o.o.
Sedež: Celje, Ljubljanska 7
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelj: Vengust Edvard, Celje, Ce-

sta na grad 66, vstop 16. 7. 1990, vložek
1,537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105365

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04474 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELTRAS, transportna oprema
in trgovina, d.o.o., Robanov kot 8, Solča-
va, sedež: Robanov kot 8, Solčava, pod
vložno št. 1/01841/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti ter povečanje osnovnega
kapitala družbe s temile podatki:

Matična št.: 5378265
Osnovni kapital: 1,756.375 SIT
Ustanovitelji: Klemenšek Julijana in Kle-

menšek Vojteh, oba iz Solčave, Robanov
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kot 8, vložila po 873.187,50 SIT, ter Odla-
zek Anton, Trbovlje, Vreskovo 26a, vložil
10.000 SIT – vstopili 2. 4. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-105368

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04752 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa STEN - COMERC, pod-
jetje za trgovino, turizem in izdelavo
gradbenih instalacij, d.o.o., Rogatec št.
234, Rogatec, sedež: Rogatec 234, Roga-
tec, pod vložno št. 1/02704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5488249
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Krivec Stanko, Rogatec

234, vstop 4. 10. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom in na-
pravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-105373

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04383 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZAUPANJE, podjetje za grad-
bena dela, d.o.o., Celje, Gregorčičeva uli-
ca 6, sedež: Gregorčičeva ulica 6, Celje,
pod vložno št. 1/01744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnega deleža in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5370400
Osnovni kapital: 2,461.198 SIT
Ustanovitelj: Špan Anton, izstop 28. 12.

1994; Društvo gluhih in gluhonemih Celje,
Celje, Gregorčičeva ulica 6, vstop 26. 4.
1990, vložek 2,461.198 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 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 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Pri dejavnosti G/52.48 sta izvzeta orožje
in strelivo.

Rg-105374

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04224 z dne 14. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa LUČKA, Trgovina pogrebne
opreme, d.o.o., Laško, sedež: Podšmihel
4, Laško, pod vložno št. 1/04104/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo in uskladitev dejavnosti z ured-
bo o standardni klasifikaciji dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5637503
Firma:  LUČKA,  Trgovina,  pogrebna

oprema in prevozi, d.o.o., Laško
Osnovni kapital: 2,010.000 SIT
Ustanoviteljici: Vezjak Viktorija, Laško,

Podšmihel 4, in Šuhel Erika, Ljubljana, Ja-
mova cesta 64, vstopili 9. 3. 1992, vložili
po 1,005.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 52482
Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9304 Pogrebne stori-
tve.

Pri dejavnosti G/52.488 sta izvzeta orož-
je in strelivo.

Rg-105375

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04432 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa YUCONTA, predelava plastič-
nih mas, kovinsko predelovalna dejav-
nost, trgovina na debelo in drobno ter
marketing, d.o.o., Laško, Lahomno 9, se-
dež: Lahomno 9, Laško, pod vložno št.
1/00781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža,
zastopnika in družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5579759
Firma: YUCONTA, predelava plastič-

nih mas, kovinsko predelovalna dejav-
nost, trgovina na debelo in drobno ter
marketing, d.o.o.

Skrajšana firma: YUCONTA, d.o.o.
Sedež: Laško, Aškerčev trg 1
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Osnovni kapital: 1,762.000 SIT
Ustanovitelj: Hrastnik Marija, izstop

18. 12. 1994; Hrastnik Rado, Laško, Ašker-
čev trg 1, vstop 18. 12. 1994, vložek
1,762.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrastnik Marija, razrešena 18. 12.
1994; direktor Hrastnik Rado, imenovan
18. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105384

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00361 z dne 19. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06563/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900328
Firma: ČASLES, predelava in trgovi-

na z lesom, d.o.o., Mozirje
Skrajšana firma: ČASLES, d.o.o., Mo-

zirje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mozirje, Praprotnikova ulica 6
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Časl Anton, Mozirje, Pra-

protnikova ulica 6, vstop 25. 4. 1995, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Časl Anton, imenovan 25. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12 je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-105388

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00096 z dne 23. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa EDICOM, izvoz-uvoz, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Šentjur, sedež: Pri-
jateljeva 12, Šentjur, pod vložno št.

1/05871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža ter spremembo poslovnih
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5796067
Ustanovitelji: Kolar Blaž in Kolar Jože,

vstopila 7. 7. 1993, ter Kolar Ana, vstopila

14. 10. 1996, vsi iz Šentjurja, Prijateljeva
12, vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 1561
Mlinarstvo, 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost

agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Pri dejavnosti G/51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti G/52.48 sta
izvzeta orožje in strelivo, pri dejavnosti
K/74.60 je izvzeta poizvedovalna dejavnost
zasebnih detektivov, pri dejavnosti J/67.13
pa so dovoljene samo menjalnice in zastav-
ljalnice.

Rg-105911

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03036 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MEGRAD, podjetje za gradbene sto-
ritve ter storitve z gradbeno mehanizaci-
jo, Podplat, Laše 2a, d.o.o., sedež: Laše 2a,
Podplat, pod vložno št. 1/01529/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, spremembo pri zastopniku ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5356962
Firma: MEGRAD, podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGRAD, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,973.468 SIT
Ustanovitelja: Mahajnc Franc in Ma-

hajnc Marija, oba iz Podplata, Laše 2a, vsto-
pila 31. 3. 1990, vložila po 986.734 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ma-
hajnc Franc, razrešen 24. 5. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, posamično, ter
Mahajnc Marija, razrešena 24. 5. 1994 kot
zastopnica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
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Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 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
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
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-

belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-

la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki, pri šifri dejavnosti 67.13
pa gre le za menjalnice.

Rg-105987

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04453 z dne 16. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROFIT, Podjetje za ekonom-
ske, informacijske in računovodske stori-
tve, d.o.o., sedež: Efenkova 61, Velenje,
pod vložno št. 1/00817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5303028
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Rabič Marjan, Velenje, Ce-

sta I/11, vstop 25. 12. 1991, vložek
1,546.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 67.13 gre samo za
menjalnice in zastavljalnice.

Rg-105992

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03410 z dne 29. 1. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  UNIOR,  kovaška  industrija
Zreče, p.o. Zreče, Kovaška cesta 10, se-
dež: Kovaška cesta 10, Zreče, pod vložno
št. 1/00248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5042437
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Malič Mirko, Slovenske Konjice, Po-
lene, imenovan 31. 3. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot direktor splošno kadrov-
skega sektorja.
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Rg-104159

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19438 z dne 17. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIAMED, Podjetje za trgovino z
medicinsko opremo, d.o.o., Ljubljana,
Luize Pesjakove 8a, sedež: Luize Pesjako-
ve 8a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15155/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo zastopnnika s temile podatki:

Matična št.: 5554136
Osnovni kapital: 1,570.362 SIT
Ustanovitelj: Leitsberger Johann, Klagen-

furt, Kinkstrasse 29, vstop 5. 9. 1991, vložek
1,570.362 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Obid Ksenja, Ljubljana, Livarska
3, imenovana 22. 11. 1994.

Rg-104163

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18630 z dne 12. 12. 1996 pri subjektu
vpisa VIA VITA, podjetje za poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Štefanova
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5798744
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Policijski sindikat Sloveni-

je, Ljubljana, Štefanova 2, vstop 5. 7. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 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; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravni-
ki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104165

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18264 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu vpi-
sa Agencija za radioaktivne odpadke, p.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, sedež: Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v javni zavod, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526329
Firma: Agencija za radioaktivne od-

padke, Ljubljana, Prevod firme: Agency
for Radwaste Managment

Skrajšana firma: Agencija RAO, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1113 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 16,740.588,46 SIT
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, izstop 1. 8. 1996; Republika Slovenija,
Ljubljana, Šubičeva ulica 2, vstop 1. 8.
1996, vložek 16,740.588,46 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica dr. Mele Irena, Ljubljana, Lamuto-
va 28, ki od 1. 8. 1996 kot v.d. direktorja po
zakonu oziroma odloku o preoblikovanju
zastopa zavod neomejeno, razen za sklepa-
nje poslov, ki presegajo 10% vrednosti v
proračunu odobrenih sredstev, za katere je
potrebno soglasje organa upravljanja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996: 2330
Proizvodnja jedrskega goriva.

Rg-104166

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16849 z dne 24. 12. 1996 pri subjektu
vpisa NOEMA COOPERATING, podjetje
za informacijski inženiring, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516633
Firma:  NOEMA  COOPERATING,

d.o.o., Podjetje za informacijski inženi-
ring, Ljubljana, Tivolska 40

Skrajšana  firma:  NOEMA  COOPE-
RATING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 40
Osnovni kapital: 3,133.000 SIT
Ustanovitelji: Zorić Bojan, Medvode,

Hrastarjeva 5, vstop 9. 9. 1991, Popović
Urh Špela, Ljubljana, Saškova ulica 12,
Žagar Miram, Ljubljana, Opekarska 43,
Derenda Darko, Ljubljana, Glonarjeva 3, in
Prek Sašo, Ljubljana, Rožna dolina c. X/32,
vstopili 27. 12. 1994, vložili po 626.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Žagar
Olga, Čop Rosana, Popovič Robert in
Porenta Marija, izstopili 27. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zorič Bojan, razrešen 27. 12. 1994; di-
rektor Derenda Darko in zastopnik Žagar
Miran, imenovana 27. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zvoka; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-104172

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06581 z dne 13. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TRANSCO, inženiring, d.o.o., Ježa
11, Ljubljana, sedež: Ježa 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
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bo ustanoviteljev, deleža in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5651328
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelji: Pogačar Bojan, vložil

477.000 SIT; Pogačar Jožica, vložila
679.000 SIT, Pogačar Alojz, vložil 379.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Ježa 11, vstopili 9. 10.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo; Groche-
nik Georg, izstopil 25. 4. 1994.

Rg-104318

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04936 z dne 22. 11. 1996 pri subjektu
vpisa F.S., prodaja kruha in slaščic, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19554/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5652553
Ustanoviteljica: Jenko Igor, izstop 11. 9.

1996; Jenko Božislava, Ljubljana, Kunaver-
jeva 3, vstop 11. 9. 1996, vložek 6,863.920
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03279 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ISA.IT, izobraževanje, svetovanje,
aplikacije, informacijske tehnologije,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jamova 39, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19960/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5673020
Osnovni kapital: 14,700.000 SIT
Ustanovitelji: Miloš Vinko Toni, Cerk-

nica, Kraška 17, vložil 3,853.719,15 SIT;
Gaborovič Zoran, Maribor, Vrbanska 14b,
vložil 3,853.719,15 SIT; Kolar Rajko, Ljub-
ljana, Pot na Fužine 13, vložil 3,853.719,15
SIT; Nagode Marjana, Ljubljana, Tržaška
55b, vložila 632.013,41 SIT; Torbič Miloš,
Ljubljana, Prušnikova 6, vložil 940.304,68
SIT, vsi vstopili 21. 9. 1992: Kajzer Andrej,
Ljubljana, Jamova 60, vložil 96.524,45 SIT,
vstopil 30. 5. 1994, in ISA.IT, d.o.o., Ljub-
ljana, Jamova 39, vložil 1,470.000 SIT,
vstopil 21. 6. 1996 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-104326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03249 z dne 15. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PROMUS CO., podjetje za trgovino
in glasbeno dejavnost, d.o.o., IC Trzin,
sedež: Blatnica 12, IC Trzin, 1234 Trzin,
pod vložno št. 1/21071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti ter spremembo priim-
ka družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5700949
Sedež: 1234 Trzin, Preske 7, IC Trzin
Ustanoviteljica: Homan Gašperlin Janja,

Ljubljana, Beblerjev trg 3, vstop 9. 1. 1993,
vložek 1,499.135 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-104328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00877 z dne 3. 10. 1997 pri subjektu vpi-
sa GANIMED ZORC IN ZORC, družba
za trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana,
Stražarjeva 22, sedež: Stražarjeva 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26531/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5865735
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:

4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 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 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 drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00853 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa MV & T, inženiring, trgovina, storitve,
d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 5, sedež:
Preglov trg 5 , 1000 Ljubljana, pod vložno
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št. 1/20350/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5686814
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02933 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa RESULT, računalniški sistemi, d.o.o.,
sedež: Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25532/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5335205
Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-104338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03018 z dne 26. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AKTIVA AVANT II, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, se-
dež: WTC-Dunajska 156, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26803/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5911354
Osnovni kapital: 4.010,301.000 SIT
Člana nadzornega sveta: mag. Redek

Branko in mag. Redivo Zaglia Andrea, iz-
stopila 17. 6. 1996; dipl. ing. Šket Matjaž in
dipl. ing. Horvat Darko, vstopila 17. 6. 1996.

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1996.

Rg-104344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05649 z dne 30. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa TAMČEK, podjetje za mednarodno tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 217, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13486/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
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naslova ustanovitelja in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523214
Firma: TAMČEK M&M, d.o.o., Druž-

ba za mednarodno trgovino in storitve,
Ljubljana

Skrajšana firma: TAMČEK M&M, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 55
Ustanoviteljica: Zupančič Marija, Ljub-

ljana, Zaletelova 3, vstop 25. 4. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Marija, imenovana 25. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in

opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in 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 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-104345

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05599 z dne 30. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa ELKOS INFORMATIKA, podjetje za
poslovne storitve in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Savlje 89, sedež: Savlje 89,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08725/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitevljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5420105
Ustanovitelji: Skok Zlata, izstopila

14. 12. 1995; Petrič Darko, Ljubljana, Ko-
seška 30, vstopil 3. 10. 1990, vložil
1,072.000 SIT; Grbič Mirko, Ljubljana, Me-
likova 20, vstopil 1. 2. 1994, vložil 192.000
SIT; Miklavec Tanja, Ljubljana, Petroviče-
va 5, vstopila 1. 2. 1994, vložila 96.000 SIT;
Alič Antonija, Ljubljana, Bratovževa
ploščad 34, vstopila 1. 2. 1994; Pirc Alek-
sandra Ljubljana, Beblerjev trg 3, vstopila
1. 2. 1994, vložila 80.000 SIT; Pegam Ma-
rinka, Ljubljana, Prušnikova 42, vstopila
1. 2. 1994, vložila 80.000 SIT; odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-104348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06932 z dne 30. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa REAL-FENIKS, podjetje za storitvene
dejavnosti in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Cesta XXX/4, sedež: Cesta XXX/4, 1260
Ljubljana, pod vložno št. 1/21171/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5742668
Firma:  REAL-FENIKS,  podjetje  za

storitvene dejavnosti in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: REAL-FENIKS, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1260 Ljubljana, Trubarjeva ce-
sta 26.

Rg-104350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00485 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu
vpisa IGEA, razvoj, svetovanje in storitve
s področja goegrafskih informacijskih
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sistemov, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05521/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5336236
Ustanovitelja: HEUREKA, d.o.o., izsto-

pila 27. 5. 1995; Šuntar Aleš, Trbovlje, No-
vi dom 71, in Mivšek Edvard, Vrhnika, Par-
tizanski tabor 11, vstopila 13. 5. 1991, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-104352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03019 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa HIDROENERGIJA, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Savska 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16044/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604141
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00588 z dne 30. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa JOBI, gostinsko, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jak-
čeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11340/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5464234
Firma: JOBI, gostinsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: JOBI, d.o.o., Vrhnika
Sedež: 1360 Vrhnika, Sinja Gorica 12a

Rg-104355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06825 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa CIBA-GEIGY, agro, d.o.o., Ljubljana,
sedež. Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13522/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5524032
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 3.

Rg-104357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00634 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MATIC, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Vidičeva 5, Ljubljana, sedež: Vidi-
čeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03514/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenikov, deležev in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314518
Firma: D & D SETI, podjetje za prede-

lavo papirja, d.o.o.
Skrajšana firma: D & D SETI, d.o.o.
Sedež: 1215 Medvode, Seničica 5
Ustanovitelj: Filipič Matija, izstop

25. 10. 1995; Drev Vladimir, Ljubljana, Vr-
bovec 6, vstop 25. 10. 1995, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Matija, razrešen 25. 10. 1995;
Drev Vladimir, razrešen 10. 7. 1996 kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo
založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano

za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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
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kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00421 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa MAKAI, Finančne storitve, d.o.o., se-
dež: Kuzmičeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25862/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5865492
Osnovni kapital: 13,994.676 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Urška, izstop 10. 1.

1996; Kavčič Marko, Ljubljana, Kuzmičeva
8, vstop 10. 1. 1996, vložek 13,994.676 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03380 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa GOSPODAR, upravljanje stanovanj in
stanovanjskih hiš, zaključna dela v grad-
beništvu, trgovina in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Lepi pot 6, sedež: Lepi pot 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5540984
Firma: GOSPODAR, upravljanje sta-

novanj in stanovanjskih hiš, zaključna de-
la v gradbeništvu, trgovina in inženiring,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Krakovski na-
sip 4

Ustanovitelja: Česen Karlo, Notranje Go-
rice, Pod Goricami 79, Vnanje Gorice, in
Kokalj Franc, Ljubljana, Linhartova 90,
vstopila 15. 11. 1991, vložila po 609.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Levec
Viktor, izstopil 5. 9. 1996.

Rg-104363

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04399 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa MOTO CLUB MASELJ, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
sedež: Češeniška 2, 1233 Dob, pod vložno
št. 1/21542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5731801
Ustanovitelj: Maselj Branko, izstop

13. 8. 1996; Maselj Janez, Dob, Češeniška
2, vstop 13. 8. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor maselj Branko, razrešen 13. 8. 1996;
Maselj Janez, razrešen 13. 8. 1996 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-104364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06019 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu
vpisa  INTERNATIONAL  DELIVERY
PARTNERS, Podjetje za transport in tu-
rizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Popoviče-
va 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15531/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5576393
Ustanovitelja: Bajc Dušan, vstopil 15. 1.

1992, in Bajc Jaroslava, vstopila 14. 11.
1996, oba iz Ljubljane, Popovičeva 11, vlo-
žila po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6110
Pomorski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-104365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06713 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa JEROVŠEK COMPUTERS, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Breznikova ulica n.h., 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/07445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5388023
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova uli-

ca 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cvikl Matej, Vrhnika, Gradišče 19,

imenovan 3. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06720 z dne 27. 1. 1997 pod št. vložka
1/28842/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997054
Firma:  CANSLO.INC,  svetovanje  in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CANSLO.INC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Gača 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: dr. Verbič Zlatko Aurelius,

Toronto, Kanada, Springbrook Gardens 62,
vstop 13. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črpinšek Stanislav, Ljubljana-Črnu-
če, Gača 21, imenovan 13. 12. 1996, ki za
sklepanje vseh vrst pravnih poslov družbe,
ki presegajo tolarsko protivrednost 25.000
DEM (petindvajsettisoč mark) računano po
vsakokratnem srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve posla, potrebuje so-
glasje ustanovitelja družbe g. dr. Zlatka Au-
reliusa Verbiča.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06688 z dne 27. 1. 1997 pod št. vložka
1/28841/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996996
Firma: TRIGLIF, informacijske tehno-

logije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  TRIGLIF,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kuzmičeva 4
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Golli Aleš, Ljubljana, Du-

najska cesta 396, Marolt Primož Ljubljana,
Kuzmičeva ulica 4, Štih Tomaž, Ljubljana,
Ob sotočju 10, in Štupnik Tomaž, Ljublja-
na, Stiška ulica 1, vstopili 11. 11. 1996, vlo-
žili po 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marolt Primož, imenovan 11. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s

časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06815 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa PEKARNA PEČJAK, d.o.o., sedež: Do-
lenjska cesta 442, 1291 Škofljica, pod vlož-
no št. 1/26163/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5879612
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pečjak Anica, razrešena 12. 12.
1996; zastopnica Pečjak Tanja, Škofljica,
Bučarjeva 6, imenovana 12. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
poslovodje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-104370

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07003 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa FORTUNAT, gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Eipprova 1a, sedež: Eipprova 1a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5728860
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vodopivec Vinko, razrešen 17. 12.
1996; direktorica Vodopivec Dunja, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 1, imenovana
17. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06870 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa AKTIM, analize, kontrola, tehnologi-
je, inženiring in materiali v cestogradnji,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Ane  Ziherl  6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10062/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5444918
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelji: Mejak Danijel, Ljubljana,

Ane Ziherl 6, vstopil 11. 12. 1990, vložil
5,857.631,20 SIT; Mejak Vera, Ljubljana,
Ane Ziherl 6, vstopila 6. 12. 1996, vložila
732.203,90 SIT; Klokočovnik Marko, Ljub-
ljana, Brilejeva 14, vstopil 6. 12. 1996, vlo-
žil 732.203,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-104372

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06830 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu
vpisa BIOPROD, Biomedicinski produk-
ti, d.o.o., sedež: Stegne 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18685/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5620554
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist dr. Blanco Francesco, razrešen 19. 12.
1996; prokurist Cirelli dr. Elio, Mirandola,
Via San Martino Carano, 77, imenovan
19. 12. 1996.

Rg-104373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04333 z dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa MI/ORC, podjetje za opremo računal-
niških centrov in inženiring, d.o.o., sedež:
Lavričeva ul. 6a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02191/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo sedeža, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo priimka ustanovitelja in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5291500
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Plavčak Ljudmila, Ljub-

ljana, Pšatnik 18, vstop 2. 6. 1992, vložek
1,499.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Plavčak Ljudmila, imenovana 2. 6.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 6420 Telekomu-
nikacije; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-104374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00108 z dne 22. 1. 1997 pod št. vložka
1/28836/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123769
Firma: ENA VAVTAR, trgovina z me-

šanim blagom, d.o.o.
Skrajšana firma: ENA VAVTAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vavtar Stanislava, Ljub-

ljana, Selanov trg 5, vstop 18. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vavtar Stanislava, imenovana
18. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih sa-
lonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-104378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05351 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa CARLON Lončar, družba za trgovino,
zastopanje in storitve, k.d., Ljubljana, se-
dež: Ižanska 2a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27431/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5931916
Sedež: 1000 Ljubljana, Hranilniška 7a.

Rg-104379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06067 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa AVISTA, Podjetje za notranjo in zuna-
njo trgovino, d.o.o., sedež: Ulica Bratov
Rozman 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03256/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, skrajšane firme in
ustanovitelja ter deležev s temile podatki:

Matična št.: 5328314
Skrajšana firma: AVISTA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvorska 2
Ustanovitelj: Bursać Drago, Ljubljana,

Chengdujska 30, vstop 17. 11. 1989, vložek
1,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simić Bosa, izstop 18. 11. 1996.

Rg-104380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03814 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa  WEMEX  Transalpine,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolod-
vorska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti, spremembo
družbenikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5488052
Ustanovitelja: Wemex Handel Gmbh, iz-

stopil 1. 7. 1996; Detlev Kurt Werner Zie-
mann, Berlin, Mehrower Allee 47, vložil
11,232.174,20 SIT, in Horst Alfred Josef
Peter, Berlin, Mellensee Strasse 1, vložil
44,928.696,80 SIT – vstopila 1. 7. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin 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-104382

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00277 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa KOMUNALNE GRADNJE, d.o.o., se-
dež: Cesta na Krko, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/11000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5459150
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krašovec Anton, razrešen 16. 1.
1997; direktor Dolinšek Viktor, Grosuplje,
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Obrtniška c. 18, imenovan 16. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-104383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06708 z dne 21. 1. 1997 pod št. vložka
1/28833/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997038
Firma: K.K.L., mednarodna trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Collauti Gregor, Ljublja-

na, Trnovski pristan 10, in Cerar-Škof Po-
lonca, Ljubljana, Žigonova ulica 35, vstopi-
la 25. 11. 1996, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cerar-Škof Polonca, imenovana
25. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-104385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00945 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa ZALOKER & ZALOKER, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, prodajo, uvoz in iz-
voz ter zastopanje firm za kovinske, ke-
mijske in farmacevtske proizvode, Trzin,
sedež: Špruhe 1, Ind. obrtna cona, Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/03454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, ustanovnih deležev,

firme in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5308097
Firma: ZALOKER & ZALOKER, tr-

govinska in proizvodna, d.o.o.
Ustanoviteljica: Zaloker Bronislava,

Ljubljana, Mlinska pot 21, vstopila 24. 3.
1990, vložila 14,551.279,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zaloker Ante, izstopil
15. 11. 1996; Grdadolnik Franc, izstopil
4. 1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krašovec Jasna, Ljubljana, Rusja-
nov trg 6, imenovana 4. 1. 1995. zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zvoka; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-

delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.
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Rg-104386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06845 z dne 21. 1. 1997 pod št. vložka
1/28826/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997275
Firma: ELEKTROSPOJI, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELEKTROSPOJI,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sočan Tomaž, Ljubljana,

Trnovski pristan 6, in Sočan Milena, Ljub-
ljana, Valvasorjeva 5, vstopila 19. 12. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sočan Tomaž, imenovan 19. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-104390

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06667 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa  DELMA  INTERNATIONAL,  za-
stopstva in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška c. 118, sedež: Tržaška c. 118,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5913306
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ferlinc Igor, razrešen 10. 12. 1996;
zastopnica Rahne Zdenka, Ljubljana, Druš-
tvena ul. 24, imenovana 10. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Rg-104391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00112 z dne 21. 1. 1997 pod št. vložka
1/28823/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125451

Firma: PMP, trgovina in posredništvo,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Vir, Bukovčeva
12a

Osnovni kapital: 1.700.000 SIT
Ustanovitelj: Bajec Vladislav, Kmanik,

Jakopičeva 13, vstop 11. 12. 1996, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajec Vladislav, imenovan 11. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah.

Rg-104392

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06096 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa TANA TRANS, JANEŽIČ A&B, ca-
rinsko posredovanje, transport, trgovina
in  storitve,  d.n.o.,  sedež:  Ziherlova  10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17268/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5605091
Sedež: 1291 Škofljica, Pijava gorica 187.

Rg-104393

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06058 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa EQUITAS, investicijsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5903211
Ustanovitelj: EDEN, d.o.o., in I2S, d.o.o.,

izstopila 10. 10. 1996; Sotošek Iztok, Ljub-
ljana, Ježa 47, vstopil 10. 10. 1996, vložil
42,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06215 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa STRIX INŽENIRING, družba za izo-
braževanje, razvoj in projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., Jamnikarjeva 1, Ljublja-
na, sedež: Jamnikarjeva 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, njihovih poslovnih deležev, druž-
bene pogodbe, sedeža in firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5653274
Firma: STRIX INŽENIRING, družba

za izobraževanje, razvoj, projektiranje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana

Sedež. 1000 Ljubljana, Zaloška 159
Ustanovitelja: Bordon Cirila, izstopila

20. 11. 1996; Germ Marko, Ljubljana Polje,
Sneberska 116, in Švigelj Janez, Preserje,

Kamnik pod Krimom 101, vstopila 25. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1996.

Rg-104395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06068 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa HRASTAR IN OSTALI, gostinstvo, sto-
ritve,  trgovina,  d.n.o.,  Ljubljana,  sedež:
Cesta dveh cesarjev 373, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, sedeža ustanoviteljev in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834503
Firma:  HRASTAR  IN  OSTALI,  go-

stinstvo, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: HRASTAR IN OSTA-

LI, d.n.o.
Sedež: 1370 Logatec, Jačka 40c
Ustanovitelja: Hrastar Viljem in Hrastar

Cvetka, oba iz Logatca, Jačka 40c, vstopila
10. 2. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hrastar Viljem in namestnica direktorja
Hrastar Cvetka, imenovana 10. 2. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 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; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-104396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06092 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa PRIHODNOST, podjetje za čišče-
nje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 19, sedež.
Stegne 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22096/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5731003
Firma:  PRIHODNOST,  podjetje  za

čiščenje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997: 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-
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njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-

diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-104397

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06767 z dne 20. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MILSING, družba z omejeno od-
govornostjo za trgovino in storitve, Za-
greb, Medvedgradska 60a, podružnica
MILSING Ljubljana, sedež: Mladinska
26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28211/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5952808
Skrajšana firma: MILSING, d.o.o., Za-

greb, podružnica MILSING Ljubljana.

Rg-104398

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06130 z dne 20. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa PROFI, Projektiranje in finančni inže-
niring, d.o.o., Škofljica, Zalog pri Škoflji-
ci 35, sedež: Zalog pri Škofljici 35, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/04539/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5361044
Firma: PROFI, projektiranje in finanč-

ni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 35

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997: 4531

Električne inštalacije; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-104400

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04488 z dne 20. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa MERCATINO POSLOVNI SISTEM,
družba za trgovino in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška c. 50, sedež: Celovška
50, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25541/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860130
Firma: MERCATINO POSLOVNI SI-

STEM, družba za trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Ižanska c. 400

Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska c. 400
Ustanovitelja: UPIMO GROUP, d.o.o.,

Ljubljana, Kongresni trg 13, vstop 25. 8.
1995, vložek 12,000.000 SIT, in M.C.C.,
d.o.o., Ljubljana, Vevška c. 52, vstop 17. 12.
1996, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997: 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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 747 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-
javnosti; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-104401

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18399 z dne 15. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa GISDATA, podjetje za geoinformacij-
ske tehnologije, sisteme in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šaranovičeva 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14396/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5544017
Firma: GISDATA, družba za geoinfor-

macijske tehnologije, sisteme in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 8,640.567,40 SIT
Ustanovitelj: Lonćarić Boran, Zagreb,

Aleja Pomoraca 17, vstop 28. 11. 1991, vlo-
žek 8,640.567,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Lonćarić Boran, razrešen 7. 5. 1996;
prokurist Mustar Borut, Kranj, Staretova uli-
ca 44, imenovan 7. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2221 Tiskanje časopisov; 2233 Razmnože-

vanje računalniških zapisov; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-104402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00013 z dne 15. 1. 1997 pod št. vložka
1/28808/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123475
Firma: AC MURGLE, družba za trgo-

vino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: AC MURGLE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Udovič Danilo, Ljublja-

na, Vošnjakova ul. 16, in Boc Jože, Ljublja-
na Dobrunje, Podlipoglav 18b, vstopila
19. 12. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Udovič Danilo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Boc Jože, imenovana
19. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104403

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06225 z dne 15. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa HORIZONT, intelektualne in svetoval-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Bezenškova
35, sedež: Bezenškova 35, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06925/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5809479
Ustanovitelj: Jereb Petra, izstop 29. 11.

1996; Treven Tomaž, Ljubljana, Bezenško-
va 35, vstop 15. 11. 1993, vložek 1,689.660
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104404

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00111 z dne 15. 1. 1997 pod št. vložka
1/28807/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125443
Firma: FM Fujs, gostinstvo Domžale,

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

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Karantanska 12
Ustanovitelja: Fujs Metka, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 36, in Čtomir Volfand,
Celje, Čopova 23, vstopila 21. 12. 1996, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fujs Metka, imenovana 21. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-104407

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07189 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa EKSPERTA-ADL, podjetje za ekonom-
sko in poslovno svetovanje, d.o.o., sedež:
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11340/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5464234
Firma:  JOBI,  gostinsko,  trgovsko  in

storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JOBI, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 10
Ustanovitelja: Košir Matjaž, izstopil

19. 12. 1996; Bizjak Jožica in Bizjak Er-
nest, oba iz Ljubljane, Jakčeva 10, vstopila
19. 12. 1996, vložila po 783.989,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Ernest, imenovan 19. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Bizant Darinka, razrešena 19. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-104408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07055 z dne 8. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa ŽAR, Podjetje za gostinstvo, turizem,
trgovina in prevoz, d.o.o., Grosuplje, se-
dež: Sp. Slivnica 104, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/10068/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, sedeža, ustanoviteljev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5453062
Sedež: 1290 Grosuplje, Taborska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Perme Borut, izstop 31. 12.

1996; Jurčič Miran, Grosuplje, Spodnja
Slivnica št. 104, vstop 31. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perme Borut, razrešen 31. 12. 1996;
direktor Jurčič Miran, imenovan 31. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1997: 0125
Reja drugih živali; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-104409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05797 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu
vpisa SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAI-
STRA, p.o., KAMNIK, p.o., sedež: Novi
trg 41a, Kamnik, pod vložno št. 1/01588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5178924
Firma:  ŠOLSKI  CENTER  RUDOLF

MAISTER KAMNIK
Skrajšana  firma:  ŠC  RUDOLF  MAI-

STER KAMNIK
Sedež: 1240 Kamnik, Novi trg 41a
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
10. 10. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica mag. Rebolj Vanda, Kamnik, Ket-
tejeva 4, ki zastopa šolo kot v.d. direktorica
in v.d. ravnatelja gimnazije, in zastopnica
prof. Forte Darja, Radomlje, Dermastjeva 9,
imenovani 10. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73202 Ra-
ziskovanje in eskperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-104415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05619 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa SALVIAE-Pelc, proizvodnja, trgovina,
uvoz in izvoz, d.n.o., sedež: Rašiška 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10733/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 1735/95 – vpis dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5461243
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997: 2441

Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-104416

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06410 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa AC-INTERCAR, d.o.o., za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Allendejeva ulica 5, sedež: Al-
lendejeva ulica 5, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19872/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670209
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Potokar Vladimir Peter, Ljubljana,
Ob potoku 27, razrešen 30. 11. 1996 in po-
novno imenovan 1. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-104417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03833 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa S HRAM, družba za upravljanje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Gosposvetska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25502/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5841801
Člani nadzornega sveta: Jamnik Alojz,

Grašič Danilo, Svet Matej, Kovač Matej in
Medvešek Miro, izstopili 19. 6. 1996; Svet
Matej, Kovač Matej, Medvešek Miro, vsto-
pili 19. 6. 1996.

Rg-104420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06050 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa RUDIS, poslovno združenje za inženi-
ring in izgradnjo objektov, d.d., Trbov-
lje, sedež: Trg revolucije 25b, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/01535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo pri
zastopniku, spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5003717
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Hribar Ludvik, Trbovlje, Uli-
ca 1. junija 36a, razrešen in ponovno ime-
novan 11. 10. 1996, kot predsednik uprave
– generalni direktor zastopa družbo neome-
jeno.

Člani nadzornega sveta: Eberlinc Mar-
jan, Potrata Slavko, Kovač Ladislav, Do-
lanc Marjan, Perger Janez in Fritz Zdenko,
izstopili 11. 10. 1996; Perger Janez – pred-
sednik, Dežman Boštjan – namestnik pred-
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sednika, Kunšek Mojca, Skok Alojz, Knez
Marjan in Dornik Janko, vstopili 11. 10.
1996.

Sprememba statuta z dne 11. 10. 1996.

Rg-104424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06914 z dne 25. 2. 1997 pod št. vložka
1/28952/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997437
Firma: MARS MUSIC, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Gradišče 8, Ljubljana
Skrajšana firma: MARS MUSIC, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradišče 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lisica Goran, Ljubljana,

Gradišče 8, vstop 11. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lisica Goran, imenovan 11. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-

gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 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); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za 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.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
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ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 92623 Druge športne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-104425

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04193 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MATIK COMMERCE, podjetje za tr-
govino s stroji, rezervnimi deli in strojno
opremo, d.o.o., sedež: Ladja 37, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/26886/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5908744
Sedež: 1231 Ljubljana – Črnuče, Brn-

čičeva 29.

Rg-104427

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06857 z dne 25. 2. 1997 pod št. vložka
1/28953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997283
Firma: SORG, podjetje za upravljanje

in promet z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 12
Osnovni kapital: 6,756.756,75 SIT
Ustanovitelji: Sladič-Zemljak Pavla,

Ljubljana, Pražakova 12, vložila
2,256.756,75 SIT; Simcic Alessandro, Trst,
Duino – Sistiana 26a, vložil 1,500.000 SIT;
Simcic Giorgio, Trst, Duino – Sistiana 26a,
vložil 1,500.000 SIT; Simcic Paolo, Trst,
Duino – Sistiana 26a, vložil 1,500.000 SIT
– vstopili 16. 12. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 4531
Električne inštalacije; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-104429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07228 z dne 25. 2. 1997 pod št. vložka
1/28955/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123408
Firma:  SABALIČ  &  CO,  inženiring,

d.n.o.

Skrajšana firma: SABALIČ & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c. 156
Ustanovitelja: Sabalič Klavdij in Gaspa-

ri Vilma, oba iz Kopra, Rozmanova 19, vsto-
pila 23. 12. 1996, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sabalič Klavdij, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na

drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07173 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa ELSING, Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Zasavska c. 95, sedež: Zasavska c. 95, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24356/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo poslovnega deleža in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5789176
Ustanovitelji: Božič Jurij, Ljubljana Čr-

nuče, Cesta na Brod 44, Kokalj Janez Dom-

žale, Mala Loka 11, Bevc Branislav, Litija,
Partizanska pot 26, vstopili 7. 7. 1993, vlo-
žili po 463.778,25 SIT ter ELSING
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Zasavska
c. 95, vstopil 18. 12. 1996, vložil 154.590
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 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 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in 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; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških 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;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-104431

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01064 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa KEMCEL TRADE, trgovina na debelo,
d.o.o., Blagovno trgovski center, Šmartin-
ska 152, Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5985811
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
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kov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki.

Rg-104432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06603 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu
vpisa IMELDA 8000, podjetje za TV pro-
dukcijo in marketing, d.o.o., Sattnerjeva
16,  Ljubljana,  sedež:  Sattnerejeva  16,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327393
Firma: IMELDA 8000, podjetje za TV

produkcijo in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: IMELDA 8000, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 36
Ustanovitelj: Simoniti Gregor, izstop

12. 12. 1996; Ocvirk Mojmir, Celje, Zagrad
58, vstop 25. 11. 1989, vložek 4,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-104433

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06957 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa OREL & CO., družba za svetovanje v
fizikalni terapiji in rehabilitaciji ter
zdravljenje,  d.n.o.,  sedež:  Trdinova  7,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917255
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in

sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-104436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05379 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa TRADE & TRAVEL, podjetje za trgo-
vino, storitve, priozvodnjo, uvoz in izvoz,
d.o.o., sedež: Marinškova 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5824788
Ustanoviteljica: Stepančič Božidar, iz-

stop 19. 6. 1996; Stepančič Mojca, Ljublja-
na, Marinškova 15, vstop 20. 6. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05930 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DIVES, Proizvodno podjetje, d.o.o., Bo-
hinčeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20763/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5695780
Firma:  DIVES,  Proizvodno  podjetje,

d.o.o., Topniška 35b, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35b.

Rg-104442

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06349 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu
vpisa PULSAR, pooblaščena družba za
upravljanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5800455
Ustanovitelji: PROXY, d.d., Ljubljana,

izstopil 3. 12. 1996, in TMB, d.o.o., Mari-
bor, izstopil 4. 12. 1996; CHORUM, Pod-
jetje za finančno svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Ul. koroškega bataljona 13, vstopil 3. 12.
1996, vložil 2,000.000 SIT, CEBFIN, trgo-
vina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 18, vstopil 3. 12. 1996, vložil
1,500.000 SIT, JOBO, finančno in borzno
svetovanje, Mengeš, Kidričeva 75, Trzin,
vstopil 3. 12. 1996, vložil 1,500.000 SIT,
Reisman Vojteh, Razvanje, Na pušo 7, vsto-
pil 4. 12. 1996, vložil 5,000.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-104443

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06256 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa
LEITNER & LEITNER, družba za davč-
no in podjetniško svetovanje, revizijo in

knjigovodstvo,  d.o.o.,  sedež:  Milčinskega
75, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27221/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5926289
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-104444

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06836 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa STARY SISTEMS, trženje, svetovanje
in organiziranje, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 106, sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16571/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov in zastopnika
ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742714
Firma: STARY SISTEMS MGE – UPS,

trženje, svetovanje in organiziranje,
d.o.o., Ljubljana, Krovska 5

Skrajšana firma: STARY SISTEMS MGE
– UPS, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Krovska 5
Ustanovitelja: Stary Tugomir, izstopil

10. 10. 1996; Stary Zoran, Ljubljana, Do-
lenjska cesta 22, in Levstik Andrej, Ljublja-
na, Celovška 130, vstopila 10. 10. 1996, vlo-
žila po 763.950 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Levstik Andrej, imenovan 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot ko-
mercialni direktor.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 4531
Električne inštalacije; 6420 Telekomunika-
cije.

Rg-104445

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17757 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa ALIAS, d.o.o., informatika Ljubljana,
Ptujska 26, sedež: Ptujska 26, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5594057
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanovitelj: Nedeljković Milorad, Ljub-

ljana, Ptujska 26, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,715.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 511
Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.
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Rg-104446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04759 z dne 7. 2. 1997 pod št. vložka
1/28897/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5971799
Firma: PAPILOT, Zavod za vzpodbu-

janje in razvijanje kvalitete življenja,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  PAPILOT,  zavod,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 8
Ustanovitelji: Zagorc Repar Simona, Ljub-

ljana, Polje, Cesta XXVI/3b, Babič Srečko,
Ljubljana, V Kladeh 36, in Zagorc Stojan,
Ljubljana, Polje, Cesta XXVI/3b, vstopili
24. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Zajšek Anka, ki zastopa zavod
brez omejitev, in zastopnica Zagorc Repar
Simona, ki kot namestnica direktorice za-
stopa zavod brez omejitev, imenovani
24. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

Rg-104447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05198 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa HYDRO PLAN, inženiring, d.o.o., se-
dež: Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03464/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5313295
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104448

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05138 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu
vpisa JUNIOR, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., 1000 Ljubljana, Leta-
liška 33, sedež: Letališka 33, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5459419
Firma: JUNIOR ECO, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: JUNIOR ECO, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Ježa 43.

Rg-104449

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07166 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/28867/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1123360
Firma: ELTEH PUNGERL, podjetje za

storitve, servis in nadzor, k.d.
Skrajšana firma: ELTEH PUNGERL,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1117 Ljubljana, Kozinova 2
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Pungerl Igor, Ljubljana,

Kozinova 2, odgovarja s svojim premože-
njem, in Pungerl Vera, Ljubljana, Zaloška
78a, vložila 1.000 SIT, ne odgovarja, oba
vstopila 9. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pungerl Igor, imenovan 9. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-104451

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

95/06160 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa BOFEX, d.o.o., podjetje za trgovino v
domačem in zunanje-trgovinskem poslo-
vanju, inženiring, proizvodnja in stori-
tve, prevozništvo, zastopanje tujih firm,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev ter tipa in pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5464943
Osnovni kapital: 7,542.538,40 SIT
Ustanovitelja: HORIZONTE ENTER-

PRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V.,
HEILOO, De Biender 5, vložil 2,444.966,71
SIT, in HORIZONTE, družba za razvoj pod-
jetij, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, vložil
195.571,69 SIT – vstopila 6. 9. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Scholmayer Jurij, Ljubljana, Celovška 147,
razrešen 6. 9. 1995 kot prokurist in imeno-
van za direktorja, in Šolmajer Janko, Ljub-
ljana, Pod topoli 75, razrešen in ponovno
imenovan za direktorja 6. 9. 1995 – za
opravljanje naslednjih poslov potrebujeta
direktorja soglasje skupščine: akvizicije,
razpolaganje ali obremenitve nepremičnin
s hipoteko ter enako vredne pravice; trgo-
vanje s pravicami intelektualne lastnine in
registracije patentnih licenc, know/how di-
stribucijskih in kooperativnih pogodb; ob-
likovanje podjetij, akvizicije in razpolaga-
nje z udeležbami v drugih družbah; reali-
zacija sredstev družbe, delno ali v celoti;
črpanje posojil v višjem znesku kot 25.000
DEM letno, če ta ni predviden v proraču-
nu; kapitalski dohodki v višjem znesku kot
25.000 DEM letno, če ta ni predviden v
proračunu; odobritev garancij, razen obi-
čajnih garancij za proizvode (škodna zava-
rovanja); interne materialne, organizacij-
ske spremembe; ostale izredne manager-
ske aktivnosti; postavitev in nakup družb
ter razpolaganje z njimi ter njigovimi deli,
postavitev in nakup podružnic ter razpola-
ganje z njimi, kakor tudi sklepanje leasing
in managerskih servisnih pogodb, ki zade-
vajo druge družbe; ustanavljanje družb, ak-
vizicije in razpolaganje z udeležbami v dru-
gih podjetjih; izvajanje glasovalne pravice
v drugih družbah, v katerih ima družba
BOFEX svoj delež; imenovanje pogodb o
zaposlitvi z direktorji, kakor tudi preneha-
nje teh pogodb; odobritev in dopolnjevanje
prostovoljnih socialnih ugodnosti (pokoj-
ninske pravice); investicije, ki presegajo
25.000 DEM, če niso predvidene v prora-
čunu.

Rg-104452

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00396 z dne 10. 2. 1997 pod št. vložka
1/28904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125664
Firma: VALMONTA, montaža kamna

in keramike, d.o.o.
Skrajšana firma: VALMONTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Vodovodna ce-

sta 17a
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Osnovni kapital: 1,609.188 SIT
Ustanovitelj: Aleksovski Vlade, Kriva

Palanka, Partizanska 70, vstop 24. 12. 1996,
vložek 1,609.188 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Aleksovski Vlade, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Abramović
Ana, Domžale, Vodovodna cesta 1a, oba
imenovana 24. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten.

Rg-104453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06878 z dne 10. 2. 1997 pod št. vložka
1/28903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997321
Firma: 3B+D, trgovinska d.o.o.
Skrajšana firma: 3B+D, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vidmar Boris, Novo me-

sto, Smrečnikova ulica 59, vložil 750.000
SIT, Repar Tomaž, Škofljica, Puciharjeva
ulica 5, vložil 750.000 SIT, ECS TEL, tele-
komunikacijski inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Vojkova 50, vložil 750.000 SIT, Hada-
lin Boris, Vrhnika, Delavsko naselje 6, vlo-
žil 375.000 SIT, in Okorn Anica, Ljubljana,
Knezov štradon 13, vložila 375.000 SIT –
vstopili 19. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repar Tomaž, imenovan 19. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-

nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-

tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-104455

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00460 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa GABIAPROJEKT, d.o.o., projektira-
nje, meritve, vzdrževanje, trgovina, Ru-
ska 5, 1000 Ljubljana, sedež: Ruska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27061/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in zastopnika, razširitev de-
javnosti in spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5904048
Firma: ADMIRAL CASINO, zabavne

igre in sprostitev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ADMIRAL CASINO,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni

log 55
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Štemberger Igor, razrešen 19. 12.
1996; direktor Krebs Aleksander, Ljublja-
na, Topniška 14, imenovan 19. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-104456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06966 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa
MADEJA, trgovina, storitve, gostinstvo,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Viška  40,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20025/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo ustanovitelja, dele-
žev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5672988
Ustanovitelj: Kišek Zdravko, Ljubljana,

Hladilniška 1a, vstop 16. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markuš Bojan, izstop 23. 12. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Markuš Bojanu, ki je bil razrešen
23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s

svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-104458

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06760 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MARTER, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing, finančni inženi-
ring, storitve, gostinstvo, turizem, zuna-
njo trgovino,..., Komenda, sedež: Kreko-
va 17, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/22616/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in družbeni-
kov ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5756880
Ustanovitelja: Novak Marija, izstopila

6. 11. 1996; Novak Peter, Komenda, Kreko-
va 17, vložil 465.000 SIT, in MARTER,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino,
marketing, finančni inženiring, storitve, go-
stinstvo, turizem, zunanjo trgovino,..., Ko-
menda, Krekova 17, vložil 1,035.000 SIT –
vstopila 6. 11. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Marija, razrešena 8. 11.
1996; direktor Novak Peter, imenovan 8. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vino-
gradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104459

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05967 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/28870/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986117
Firma:  GIS  JUSTIN  IN  PARTNER,

d.n.o., Podjetje za gradbeništvo, inženi-
ring, storitve
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Skrajšana firma: GIS JUSTIN IN PART-
NER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1108 Ljubljana, Sp. Rudnik 11/35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Justin Janja, Ljubljana,

Smrtnikova 4, in Willenpart Tomaž, Ljub-
ljana, Kumanovska 1,vstopila 23. 10. 1996,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Justin Janja in Willenpart Tomaž, ime-
novana 23. 10. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 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; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-

nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124

Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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
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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; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Rg-104460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06128 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa RZ, Proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Utik 86, Vodice, sedež: Utik 86,
1217 Vodice, pod vložno št. 1/09735/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5435994
Firma:  PRO  EMBA,  proizvodnja  in

prodaja embalažnih materialov in pripo-
močkov, d.o.o., Mengeš

Skrajšana  firma:  PRO  EMBA,  d.o.o.,
Mengeš

Sedež: 1234 Mengeš, Gorenjska c. 20
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-104463

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04119 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpisa
IGEA, razvoj, svetovanje in storitve s
področja geografskih informacijskih siste-
mov, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5336236
Osnovni kapital: 4,627.328,40 SIT
Ustanovitelja: Šuntar Aleš, Trbovlje, No-

vi dom 71, in Mivšek Edvard, Vrhnika, Par-
tizanski tabor 11, vstopila 13. 5. 1991, vlo-
žila po 2,313.664,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-104464

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06064 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa PTP, podjetje za trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Gornje Lepovče 99, Ribnica,
sedež: Gornje Lepovče 99, 1310 Ribnica,
pod vložno št. 1/15009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5577551
Firma: PETEK TRANSPORT, družba

za transport, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Gornje Lepovče 99, Ribnica

Skrajšana firma: PETEK TRANSPORT,
d.o.o., Ribnica

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orod-
ja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 361 Proizvod-
nja pohištva; 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 na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 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; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-104465

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06971 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa PROBIS, poslovni informacijski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 73,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5898501
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šlan-

drova cesta 2.
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Rg-104466

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05444 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa ARIEL, Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, marketing, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08705/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5416108
Osnovni kapital: 11,084.000 SIT
Ustanovitelja: Stopar Irena, Ljubljana,

Prušnikova 54, in Hočevar Edi, Laze v Tu-
hinju, Gradišče 5, vstopila 20. 8. 1990, vlo-
žila po 5,542.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-104467

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05558 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa BORŠTNAR & CO, poslovne storitve,
inženiring, consulting varnost pri delu,
d.n.o., Sp. Pirniče 20d, Medvode, sedež:
Sp. Pirniče 20d, 1215 Medvode, pod vlož-
no št. 1/25250/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5833914
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 3162

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-104468

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04335 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa K-R STORITVE, podjetje za knjigo-
vodsko in računovodsko vodenje poslova-
nja drugim pravnim osebam v zasebni
lastnini, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljan-
ska 88, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/11374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5468787
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 361 Proizvod-
nja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,

razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03973 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpisa
EXIMCO, Export Import Cooperation,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Rožna dolina,
C. V/17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05998/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5345677
Firma:  EXIMCO,  Export  Import

Cooperation, d.o.o., Ljubljana, Cesta
27. aprila 26

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 27. apri-
la 26

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-104474

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06913 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpisa
GREEN LINE, Trgovina, proizvodnja, us-
luge in promet, d.o.o., Ljubljana, Dolenj-
ska cesta 244, sedež: Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24733/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5808847
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Oražem Zlatka, razrešena 1. 1.
1997; prokuristka Bedič Mara, Ljubljana,
Rusjanov trg 10, imenovana 1. 1. 1997.

Rg-104475

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05569 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu
vpisa CARDIO-TRADE, trgovina, zasto-
panje in servis medicinskih naprav, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Dunajska  105,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14325/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542154
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 19
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 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; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-104477

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00359 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu
vpisa AAAA, podjetje za trgovanje, d.o.o.,
sedež: Brnčičeva 5, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, pod vložno št. 1/28552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5966680
Firma: 1A, podjetje za trgovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: 1A, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Strnad Dušan, razrešen 11. 11. 1996;
prokurist Dobrinič Vladimir, Celje, Škapi-
nova ulica 3, imenovan 11. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104480

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06816 z dne 7. 2. 1997 pod št. vložka
1/28894/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1121120
Firma: PSZ, počitniška skupnost Za-

gorje, turizem in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PSZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1410  Zagorje  ob  Savi,  Cesta

zmage 33
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelji: Priman Jožef, Zagorje ob

Savi, Polje 30, vložil 507.336 SIT, Izgoršek
Jože, Zagorje ob Savi, Potoška vas 40, vlo-
žil 253.666 SIT, Ocepek Štefan, Zagorje ob
Savi, Cesta Borisa Kidriča 2, vložil 253.555
SIT, Bergant Marjan, Zagorje ob Savi, Preč-
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na pot 18, vložil 253.666 SIT, in Vrhovnik
Boris, Kisovec, Jevnikova ulica 4, vložil
253.666 SIT – vstopili 4. 11. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Priman Jožef, imenovan 4. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 45210
Splošna gradbena dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 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.; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-104482

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00449 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/28937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124145
Firma: DAR NEPREMIČNINE, gostin-

stvo, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DAR NEPREMIČNI-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 002
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bajić Đorđo, Ljubljana,

Osenjakova ulica 10, in Draganič Milorad,
Doboj, Radnja Donja, vstopila 21. 1. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bajić Đorđo in zastopnik Draganič Mi-
lord, imenovana 21. 1. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;

45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;

51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-104483

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00397 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/28940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124056
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Firma: Z.P.F., inženiring, posredništvo,
trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: Z.P.F., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana, Novo Polje,

C. X/31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zemljak Roman, Ljubljana

Polje, Novo Polje, C. X/31, vstop 10. 1.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zemljak Roman, imenovan 10. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo 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; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-104484

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00421 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/28941/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124099
Firma: FLERE & CO., d.n.o., trgovina

na debelo in drobno
Skrajšana firma: FLERE & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lazarjeva uli-

ca 4
Ustanovitelja: Flere Andrej in Flere Ja-

na-Marija, oba iz Ljubljane, Lazarjeva ulica
4, vstopila 15. 1. 1997, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Flere Andrej in Flere Jana-Marija, ime-
novana 15. 1. 1997, zastopata brez omeji-
tev, razen pri poslih, ki se ne opravljajo
redno v okviru dejavnosti ali pa so posebne-
ga rizičnega pomena, za katere vsak od nji-
ju potrebuje predhodno soglasje drugega
družbenika. Taki posli so: pridobitev, odtu-
jitev ali obremenitev nepremičnin; gradnja
ali rekonstrukcija zgradb, razen vzdrževal-
nih del; kapitalska udeležba v drugih druž-
bah; kooperacijski in drugi trajni posli za
dobo, ki je daljša od enega leta; ustanovitev

ali ukinitev filial ali obratov; najem kredi-
tev ali dajanje poroštev; sprejem ali odpust
vodilnih zaposlenih; dodelitev ali odvzem
prokure; redni posli v okviru dejavnosti
družbe, pri katerih vrednost preseže
1,500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet.

Rg-104485

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00403 z dne 19. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DAEWOO Motors, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., sedež: Šišenska c. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28336/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5971519
Firma: DAEWOO Motor, trgovina in

zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DAEWOO Motor, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 33.

Rg-104488

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05991 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/28943/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5991978
Firma: NIK PLAST, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Kočevje
Skrajšana  firma:  NIK  PLAST,  d.o.o.,

Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Ljubljanska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Merhar Branko, Kočevje,

Trata XIII/2, in Koščak Igor, Kočevje, Želj-
ne 16, vstopila 26. 9. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Merhar Branko in Koščak Igor, ime-
novana 26. 9. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska

dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-104489

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07225 z dne 18. 2. 1997 pod št. vložka
1/28935/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123394
Firma: MEDIA POOL, družba za me-

dijsko distribucijo, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIA POOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: PRISTOP, d.o.o., Ljublja-

na, Selanova 20, FORMITAS, d.o.o., Ljub-
ljana, Cankarjeva 10, FUTURA DESIGN
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Livarska
12, AVANTA, d.o.o., Ljubljana, Ob Zeleni
jami 3, AGENCIJA IMELDA, d.o.o., Ljub-
ljana, in STUDIO 3S, d.o.o., Ljubljana, Gre-
gorčičeva 3, vstopili 20. 12. 1996, vložili
po 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vičič Marko, Ljubljana, Gubčeva 10,
imenovan 20. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9111 Dejavnost
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poslovnih in delodajalskih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-104490

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00960 z dne 18. 2. 1997 pri subjektu
vpisa HELEM, trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27301/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, deleža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5931622
Ustanovitelja: Novak Klemen, Ljubljana,

Pot Draga Jakopiča 18, vstopil 1. 8. 1995, in
Jamnišek Igor, Ljubljana, Kumrovška 15,
vstopil 17. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jamnišek Igor, imenovan 17. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Rg-104492

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00533 z dne 17. 2. 1997 pod št. vložka
1/28928/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1124307
Firma:  SMITHKLINE  BEECHAM

MARKETING AND TECHNICAL SER-
VICES LTD, Predstavništvo Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156,

World Trade Cent
Ustanovitelj: SMITHKLINE BEECHAM

MARKETING AND TECHNICAL SER-
VICES LIMITED, Brentford, Middlesex,
Four New Horizons Court, vstop 18. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šinkovec Marko, Domžale, Bevkova
8/VIR, ki zastopa predstavništvo kot njegov
predstavnik – vodja. Ni pooblaščen za skle-
panje ali podpisovanje prodajnih pogodb v
imenu sestrskih družb SMITHKLINE
BEECHAM, kupne pogodbe morajo biti
predhodno odobrene s posebnim pooblasti-
lom, ni pooblaščen, da brez posebnega
pooblastila družbe odtuji ali z dolgovi obre-
meni nepremičnine družbe, in prokurist Rui
Manuel Simoes da Silva, Parede-Cascais,
Portugalska, Av. Gago Coutinho, T-1-9D,
imenovana 18. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-104494

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05778 z dne 14. 2. 1997 pod št. vložka
1/28922/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985811
Firma: KEMCEL TRADE, trgovina na

debelo, d.o.o., Blagovno trgovski center,
Šmartinska 152, Ljubljana

Skrajšana  firma:  KEMCEL  TRADE,
d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,541.900 SIT
Ustanoviteljica: Petač Helena, Ljublja-

na, Soška 68, vstop 30. 10. 1996, vložek
1,541.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petač Helena, imenovana 30. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2212 Izdajanje
časopisov; 212 Proizvodnja izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-104495

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06324 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa SUZUKI WOLF in ODAR, trgovina z
avtomobili, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jana
Husa 1a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5793157
Firma: SUZUKI ODAR, trgovina z vo-

zili, d.o.o.
Skrajšana firma: SUZUKI ODAR, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:

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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52487 Trgovi-
na 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; 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.; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104497

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04283 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa PROSPOT, storitve, promocija, rekla-
me, managment, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Jamova 48, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27947/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5936497
Ustanovitelja: Franko Jurij, Ljubljana,

Jamova cesta 48, vstop 26. 1. 1996, vložek
22,202.164 SIT, in Matija Franko, Solkan,
Med ogradami 19, vstop 19. 7. 1996, vložek
11,101.081 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-104498

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00378 z dne 13. 2. 1997 pod št. vložka
1/28918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1122100
Firma: TP VENE, tekstilno, trgovsko

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TP VENE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Jurjevica 49
Osnovni kapital: 2,275.000 SIT
Ustanovitelja: Vene Janez in Vene Mari-

ja, oba iz Ivančne Gorice, Stična 127, vsto-
pila 21. 1. 1997, vložila po 1,137.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vene Janez, imenovan 21. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
17110 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 17120 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 17140 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in pri-
prava naravne svile ter sukanje in teksturi-
ranje sintetične ali umetne filamentne pre-
je; 17160 Proizvodnja šivalnih sukancev;
17170 Priprava in predenje drugih tekstil-
nih vlaken; 17220 Tkanje preje tipa volne-
ne mikanke; 17230 Tkanje preje tipa vol-
nene česanke; 17240 Tkanje preje tipa svi-
le; 17250 Tkanje druge tekstilne preje;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-

vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-104499

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00066 z dne 12. 2. 1997 pod št. vložka
1/28911/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123530
Firma: ABIS, elektroinženiring in pro-

jektiva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ABIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. ju-

nija 23
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Muha Tatjana, Murska

Sobota, Vrtna ulica 6, vstop 7. 1. 1997, vlo-
žek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Muha Tatjana, imenovana 7. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 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-
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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; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z 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; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104503

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05086 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpisa
RESINA, podjetje za predelavo zdravilnih
zelišč, d.o.o., Begunje pri Cerknici, sedež:
Begunje pri Cerknici 51, 4275 Begunje pri
Cerknici, pod vložno št. 1/19976/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5686148
Firma:  AGENCIJA  RESINA,  d.o.o.,

Kidričeva 2a, Zagorje ob Savi
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Kidriče-

va 2a.

Rg-104505

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06701 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DOMINION, podjetje za marketing,
založništvo in design, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Masarykova 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19991/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5672341
Ustanovitelji: Sadikovič Sulejman, Men-

geš, Ropretova 34, vstop 29. 3. 1994, vlo-
žek 369.543,05 SIT, Baš Janez, Litija, Ce-
sta zasavskega bataljona 20, vstop 29. 3.
1994, vložek 369.543,05 SIT, in DELO
REVIJE, družba za časopisno založniško de-
javnost ter intelektualne in poslovne stori-
tve, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, vstop
13. 12. 1996, vložek 769.252,90 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-104506

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06798 z dne 5. 2. 1997 pod št. vložka
1/28877/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992451
Firma: SUHADOLC & CO, trgovina

in storitve, d.n.o., Kamnik
Skrajšana firma: SUHADOLC & CO,

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

odgovornostjo
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Sedež: 1240 Kamnik, Prvomajska 7
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Glavač Olgica, Kamnik,

Ulica Matije Blejca 13, vložila 9.000 SIT,
in Suhadolc Jakob, Kamnik, Prvomajska 7,
vložil 1.000 SIT – vstopila 17. 12. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glavač Olgica, imenovana 17. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8520 Veterinarstvo.

Rg-104507

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06831 z dne 5. 2. 1997 pod št. vložka
1/28879/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997259
Firma: POŽLEP & MAMI DIABOL-

DESIGN, oblikovanje in namizno založ-
ništvo, d.n.o.

Skrajšana  firma:  POŽLEP  &  MAMI
DIABOLDESIGN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Žabni-
ca 77

Osnovni kapital: 4.000 SIT

Ustanoviteljici: Požlep Silva in Požlep
Srbijanka, obe iz Notranjih Goric, Žabnica
77, vstopili 4. 11. 1996, vložili po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Požlep Silva, imenovana 4. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
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; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9131
Dejavnost verskih organizacij; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-104508

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02638 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa PIMOS, podjetje za poslovno informa-
tiko, marketing, organizacijo poslovanja
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in deležev, uskladitev dejav-
nosti ter spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5672252
Firma: PIMOS, podjetje za poslovno

informatiko, marketing, organizacijo po-
slovanja in svetovanje, d.o.o., Litija

Skrajšana firma: PIMOS, d.o.o., Litija
Sedež: 1270 Litija, Spodnji Hotič 27a
Ustanovitelja: Vrečko Srečko, vstopil

1. 10. 1992, vložil 1,627.880,90 SIT, in
Vrečko Nevenka, vstopila 19. 12. 1995, vlo-
žila 406.970 SIT, oba iz Litije, Spodnji Ho-
tič 27a, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vrečko Nevenka, imenovana
19. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
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lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-

slovja; 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; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-104510

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06927 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/28868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5997453
Firma: ŠINK I. DENT, storitve, k.d.,

Ljubljana, Cesta v Gorice 40
Skrajšana firma: ŠINK I. DENT, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 40
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Šink Iztok, vložil 9.000

SIT in odgovarja s svojim premoženjem, in
Šink Franc, vložil 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, oba iz Ljubljane, Rožna doli-
na, C. II/51, vstopila 16. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šink Iztok, imenovan 16. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-104513

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05533 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MUSTAFIĆ, TOPIĆ, IBRAKOVIĆ IN
OSTALI, Storitve in trgovina, d.n.o., se-
dež: Opekarska cesta 14, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/25349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844991
Firma: MUSTAFIĆ & CO, storitve in

trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MUSTAFIĆ  &  CO,

d.n.o.

Ustanovitelji: Topić Vaso, Ibraković
Subhija in Ibraković Abdulah, izstopili
22. 10. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Topić Vasu in zastopnikoma
Ibraković Subhiji in Ibraković Abdulahu, ki
so bili razrešeni 22. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 5274
Druga popravila, d.n.

Rg-104515

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00122 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/28873/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123637
Firma: PRITISK S, grafične storitve,

d.o.o., Ljubljana, Brajnikova ul. 39
Skrajšana  firma:  PRITISK  S,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Brajnikova

ul. 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stanovnik Rok, Ljubljana,

Brajnikova ul. 39, vstop 10. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanovnik Rok, imenovan 10. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
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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 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; 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 kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 633 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
641 Poštne in kurirske storitve; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-104516

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00078 z dne 31. 1. 1997 pod št. vložka
1/28865/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125435
Firma: MRAK & SONS, gostinstvo in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MRAK & SONS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Igor, Nova Gorica,

Vojkova cesta 24a, Solkan, vstop 6. 1. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mrak Igor, imenovan 6. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-

ga peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5123 Trgovina na debe-
lo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-104517

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00147 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/28872/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123696
Firma: DESLO, poslovne storitve in or-

ganizacija sejmov, d.o.o.
Skrajšana firma: DESLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DIHT Grundstucksverwal-

tungs – GmbH, Bonn, Adenauerallee 148,
vstop 28. 11. 1996, ložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klauser Cristoph, Bonn, Karl Barthstras-
se 3, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Adrijanič Senka Marija, Ljub-
ljana, Rožna dolina c. IV 47, oba imenova-
na 28. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104518

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05848 z dne 3. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa COMIT, podjetje za consulting, mar-
keting, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16929/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5593867
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 7.

Rg-104520

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06696 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa IPKOTEX, Podjetje za mednarodno
trgovino,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Ve-
rovškova 60a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in družbe-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5417163
Ustanovitelj: IPKO – AMCOR BV, iz-

stop 13. 12. 1996; Skitek Dušan, Ljubljana,
Komenskega 20, vstop 13. 12. 1996, vložek
2,239.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Straathof Bernardus Carolus, razre-
šen 13. 12. 1996; prokurist Skitek Damjan,
Ljubljana, Komenskega 20, imenovan
14. 12. 1996.

Rg-104537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06601 z dne 6. 2. 1997 pod št. vložka
1/28892/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996872
Firma: NTT GEDERER in družbeniki,

podjetje za trgovino, servisiranje in pro-
jektiranje, d.n.o., Gašperšičeva ulica 21,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  NTT  GEDERER  in
družbeniki, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gašperšičeva
ulica 21

Ustanovitelja: Gederer Tomaž in Gede-
rer Nataša, oba iz Ljubljane, Gašperšičeva
ulica 21, vstopila 10. 12. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gederer Tomaž, imenovan 10. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-104538

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05938 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DIMEL, Proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Linharto-
va 64, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5556309

Firma: DITRA INTERNATIONAL, tr-
govina na debelo, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov Ko-
mel 1

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Dimec Borut in Gradišek

Elizabeta, izstopila 8. 8. 1996; Robert van
de Bleek, Nieuwegein, Nijverheisweg 9,
vstopil 30. 9. 1996, vložil 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pibernik Urška,
izstopila 30. 9. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Dimec Borut in Gradišek Elizabe-
ta, razrešena 30. 9. 1996; direktorica Šket
Darja, Ljubljana, Prisojna ulica 1, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Emer-
šič Igor, Ljubljana, Ulica pohorskega bata-
ljona 43, imenovana 30. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-104541

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05937 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu
vpisa MAKEDONIJA TABAK, trgovina,
d.o.o.,  sedež:  Ključavničarska  4,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15681/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5556481
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

donov Trajčo, Ljubljana, Hruševska cesta
43d, razrešen 23. 10. 1996 kot v.d. direktor-
ja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15812 Dejavnost slaščičarn;
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1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1600 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
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; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522

Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 10. 1996.

Rg-104542

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06640 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa EKM, družba za razvoj, trženje in pro-
izvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Lito-
strojska c. 40, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14349/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5541549
Ustanovitelja: Borec Miklavž, izstop

7. 11. 1996; FINEA HOLDING, d.o.o., Po-
lenci 45, vstop 7. 11. 1996, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Renar Florjan, razrešen 19. 9. 1996;
direktor Gaser Mirko, Železniki, Trnje 24,
imenovan 19. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104543

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06731 z dne 5. 2. 1997 pod št. vložka
1/28880/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5997194
Firma: IBEXIM, podružnica Ljublja-

na, Resljeva 35
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 35
Ustanovitelj: IBEXIM Sp.z.o.o., Wars-

zawa, Ul. Elektroralna 13, vstop 20. 11.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dolinšek Janez, Mengeš, Murnova
2, imenovan 20. 9. 1996, zastopa podružni-
co brez omejitev do višine posla 500.000
SIT, nad tem zneskom pa potrebuje pisno
soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
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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; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-104548

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00546 z dne 12. 2. 1997 pri subjektu
vpisa INTERMAG international machine
agency, mednarodno podjetje za strojno
opremo, d.o.o., Medvode, Zg. Pirniče
112 a, sedež: Zg. Pirniče 112a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367395
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997: 4550

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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 kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1996.

Rg-104552

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06490 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa SONO-PROM, Trgovina z medicinsko
opremo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156,
sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25684/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5858798
Ustanoviteljica: Dimnik Božo, izstop

2. 12. 1996; Frantar Tanja, Ljubljana, Voj-
kova cesta 52, vstop 2. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dimnik Božo, razrešen 2. 12. 1996;
Frantar Tanja, razrešena 2. 12. 1996 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-104570

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05821 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu
vpisa Predilnica Litija, d.d., sedež: Kidriče-
va 1, 1270 Litija, pod vložno št. 1/00072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in dejavnosti ter
predložitev zapisnika skupščine z dne 14. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5033217
Člana nadzornega sveta: Dejak Bojan,

vstopil 14. 11. 1996, in Juvančič Marjan,
vstopil 21. 10. 1996; Tišler Janez, izstopil

21. 10. 1996, in Grošelj Sašek Marta, izsto-
pila 14. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 012 Živinoreja; 0121 Reja govedi; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 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; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104554

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05819 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  OPEN  SOICETY  INSTITUTE  –
SLOVENIA, Zavod za odprto družbo,
Ljubljana, sedež: Vegova 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5872138
Firma: OPEN SOCIETY INSTITUTE

– SLOVENIA, Zavod za odprto družbo,
Slovenija

Skrajšana firma: OPEN SOCIETY IN-
STITUTE – SLOVENIA

Akt o ustanovitvi zavoda 15. 11. 1996.

Rg-104558

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03182 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
vpisa ADRIAMED, Podjetje za trgovino z
medicinsko opremo, d.o.o., Ljubljana,
Luize Pesjakove 8a, sedež: Luize Pesjako-
ve 8a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15155/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5554136
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Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-

ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-104559

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06114 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
vpisa GIMNAZIJA ŽELIMLJE, sedež: Že-
limlje 46, 1292 Ig, pod vložno št. 1/12820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5502098000
Firma: GIMNAZIJA ŽELIMLJE, Že-

limlje 46, Škofljica
Sedež: 1291 Škofljica, Želimlje 46.

Rg-104560

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00245 z dne 14. 2. 1997 pod št. vložka
1/28926/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča javni zavod s temile podatki:

Matična št.: 1123823
Firma: VRTEC IG
Skrajšana firma: VRTEC IG
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1292 Ig, Ig 205
Ustanoviteljica: Občina Ig, Ig 72, vstop

28. 11. 1996, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kovačič Jožica, Ig 343, imenovana
13. 12. 1996, kot v.d. ravnateljica zastopa
vrtec brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-104562

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06125 z dne 14. 2. 1997 pod št. vložka
1/28920/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5986290
Firma: INŠTITUT ZA ENERGETIKO

LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: ZAVOD
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 45
Ustanovitelji: Brečevič Đani, Ljubljana,

Mlinska pot 18, vložil 400.000 SIT, Gaspe-
rič Matej, Ljubljana, Gabrščakova 69, in
Dornik Matjaž, Ljubljana, Vrhovci, C.
VIII/9, vstopili 20. 11. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brečevič Đani, imenovan 20. 11.
1996, zastopa inštitut brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Rg-104563

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06594 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu
vpisa AUTOEMONA, zastopstva in servi-
si, d.d., sedež: Celovška c. 252, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5144132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Šoba Nataša, razrešena 20. 11. 1996;
prokuristka Kovač Barbara, Ljubljana, Go-
ropečnikova ul. 9, imenovana 20. 11. 1996.

Rg-104564

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06182 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu
vpisa Kovinska industrija Ig, d.d., sedež:
Ig pri Ljubljani 233a, 1292 Ig pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/00744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5034418
Sprememba statuta z dne 20. 9. 1996.

Rg-104565

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04967 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa AUTOEMONA, zastopstva in servisi,
d.d., sedež: Celovška c. 252, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01147/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nikov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5144132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škofič Peter, razrešen 13. 9. 1996;
direktor Bernik Branko, Medvode, Verje
15c, imenovan 13. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Rajer Ignacij, iz-
stopil 20. 6. 1996; Šoba Nataša, vstopila
20. 8. 1996.

Rg-104567

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05799 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., sedež:
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09227/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5427223
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dr. Ba-

nič Ivo, Ljubljana, Tbilisijska 114, razrešen
24. 10. 1996 kot zastopnik in imenovan za
direktorja ki za sklepanje poslov v vrednosti
nad 80,000.000 SIT v prometu z nepremični-
nami in pri najemanju dolgoročnih kreditov
potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Rg-104572

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06119 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu
vpisa Vzgojnovarstveni zavod Majda Šilc,
Ribnica, Majnikova 3, sedež: Majnikova
3, 1310 Ribnica, pod vložno št. 1/01424/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5160910
Firma: VRTEC RIBNICA
Skrajšana firma: VRTEC RIBNICA
Sedež: 1310 Ribnica, Majnikova ulica 3
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje.

Rg-104574

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06577 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKE MLEKARNE, mle-
karska industrija, d.o.o., sedež: Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02783/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5048257
Firma: LJUBLJANSKE MLEKARNE,

mlekarska industrija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LJUBLJANSKE

MLEKARNE, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tijan Hrvoje, Ljubljana, Neuberger-
jeva ul. 8, kot direktor Računovodsko fi-
nančnega sektorja imenovan 1. 1. 1993 z
omejitvijo, da sklepa pogodbe o dajanju in
najemanju kratkoročnih kreditov neomeje-
no do 100,000.000 SIT, druge pogodbe s
področja delovanja pa neomejeno do zne-
ska 20,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja go-
vedi; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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; 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; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7230
Obdelava podatkov; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-104575

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07052 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa Glasbena šola Franca Šturma Šiška –
Bežigrad, Ljubljana, sedež: Celovška 98,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo datuma in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5090024000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Winkler-Kuret Lučka, Ljubljana,
Zarnikova 16, ki od 29. 10. 1996 kot ravna-
teljica zastopa šolo brez omejitev.

Rg-104577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06539 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  DOM  UPOKOJENCEV  FRANC
SALAMON,  Trbovlje,  sedež:  Kolonija
1. maja 21, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/01503/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5101859
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Česnovar Zofija, razrešena 2. 9.
1996; direktorica Hren Danica, Trbovlje,
Gimnazijska c. 15, imenovana 2. 9. 1996,
zastopa dom brez omejitev.

Rg-104578

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07029 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa GRAMIZ, Gradbeno podjetje, d.d., Ko-
čevje, sedež: Ob Mahovniški cesti 11, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/00998/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta, članov nadzornega sveta in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5129702
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oberč

Branko, Stara Cerkev, Gorenje 64, razrešen
18. 12. 1996 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jakopin Miran,
Obrstar Marko, Božič Milovan, Bunderla
Herman, Novak Franc in Saftič Vilim, iz-
stopili 18. 12. 1996; Jakopin Miran, Stopar
Marjan, Malnar Zvone – predsednik, Rački
Jože – namestnik predsednika, Ruparčič Mi-
ran in Svetličič Tanja, vstopili 18. 12. 1996.

Sprememba statuta z dne 16. 12. 1996.

Rg-104580

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06412 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa AC – Mobil, d.o.o. za notrnjo in zuna-
njo trgovino z avtomobili in deli, Ljublja-
na, Allendejeva 5, sedež: Allendejeva 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo datuma za zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5662885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Polič Zoran, Dol pri Ljubljani, Vi-
dem 10i, razrešen 30. 11. 1996 in ponovno
imenovan 1. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-104581

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05227 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa  Industrijsko  podjetje  “MEHANIKA”
TRBOVLJE, d.d., Trbovlje, sedež: Trg re-
volucije  23,  Trbovlje,  pod  vložno  št.
1/00086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033071000
Firma: MEHANIKA, Trbovlje, Indu-

strijsko podjetje, d.d., Trbovlje
Skrajšana firma: MEHANIKA Trbov-

lje, d.d.
Sedež: 1420 Trbovlje, Trg revolucije 23
Osnovni kapital: 265,090.000 SIT
Ustanovitelji: Industrijsko podjetje Me-

hanika, Trbovlje, izstopilo 12. 6. 1996;
Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 76,431.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
26,000.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja R Slove-
nije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vlo-
žil 35,194.000 SIT; udeleženci interne raz-
delitve, vložili 51,121.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 71,254.000 SIT,
in lastniki že obstoječega zasebnega kapita-
la, vložili 5,090.000 SIT – vstopili 12. 6.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vodlan Jožef, Trbovlje, Gabrsko 63c,
ki od 12. 6. 1996 zastopa družbo brez ome-
jitev, zastopnika Perdih Janez, Trbovlje, Trg
revolucije 2a, ki je pooblaščen za sklepanje
poslov komercialne narave in po pooblasti-
lu predsednika uprave ter za nadomeščanje
predsednika uprave v primeru njegove od-
sotnosti, in Vran Slavko, Trbovlje, Gimna-
zijska 22a, ki je pooblaščen za sklepanje
poslov in zastopanje na splošnem, pravnem
in kadrovskem področju in po pooblastilu
predsednika uprave, imenovana 12. 6. 1996.

Člani nadzornega sveta: Lutar Štefan,
Radak Milivoj, Kink Stanka, Kostanjevič
Rajko, Podbregar Damjan in Rezar Ernest,
vstopili 12. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00747/00545 –
1996/BJ z dne 11. 10. 1996.

Rg-104583

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/06411 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa AC-ZASTOPSTVA, d.o.o. za notranjo
in zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Allendejeva ulica 5, sedež: Al-
lendejeva ulica 5, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20058/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo datuma za za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5671493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

žur Anton Marjan, Ljubljana, Topniška 70,
razrešen 30. 11. 1996 kot zastopnik in ime-
novan 1. 12. 1996 za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-104618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05612 z dne 28. 2. 1997 pod št. vložka
1/28969/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985382
Firma: LR INTERNATIONAL, kozme-

tika in trženje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LR  INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Erjavčeva c. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LR INTERNATIONAL

COSMETIC & MARKETING GMBH, Ah-
len, Gersteinstrasse 7, vstop 6. 2. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jovanovič Radovan, Zagreb, Kaptol 15,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
ristka Dolinar Janka, Brezovica pri Ljublja-
ni, Tržaška c. 485, oba imenovana 6. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997: 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-104619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00973 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu
vpisa KOMPAS INTERNATIONAL, turi-
stična in trgovinska delniška družba, d.d.,
Ljubljana, Pražakova 4, sedež: Pražako-
va 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/03502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5255171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Urbas Janez, razrešen 11. 2. 1997;
direktor Obal Branko, Ljubljana, Novo Po-
lje, C. VII 83, imenovan 11. 2. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-104620

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05735 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa UNILEASING, univerzalna finančna
in trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 107, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13198/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5517397
Osnovni kapital: 56,137.250 SIT
Ustanovitelji: INTERMERCAT, GMBH,

München, Mittererstrasse 9, vložil
15,437.743,75 SIT, Poslovni sistem Merca-
tor, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vložil
11,227.450 SIT, TEHNOIMPEX, d.d., Ljub-
ljana, Kersnikova 2, vložil 7,859.215 SIT,
Banka Kreditansalt, d.d., Ljubljana, Šubiče-
va 3, vložila 4,490.980 SIT, Slovenska in-
vesticijska banka, d.d., Ljubljana, Čopova
38, vložila 2,245.490 SIT, Zavarovalnica
Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
vložila 2,245.490 SIT, ki so vstopili 13. 5.
1991, in Parcival, trgovska in finančna druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107, vložil
12,620.881,25 SIT, ki je vstopil 27. 6. 1991
- odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gajič Branko, razrešen 28. 6. 1996;
direktor Konštantin Janez, Škofja Loka,
Podlubnik 184, imenovan 28. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe.

Rg-104621

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06962 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  GRADIS,  podjetje  za  inženiring
Ljubljana, polna odgovornost, sedež: Le-
tališka 33, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07596/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in člane nadzornega sveta s temile
podatki:
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Matična št.: 5228140
Firma: GRADIS, inženiring, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 118,502.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
11,850.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 11,850.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vložil 52,837.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 18,326.000 SIT,
upravičenci interne razdelitve, vložili
23,639.000 SIT – vstopili 25. 11. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kositer Franc, dipl. ing., razrešen,
25. 11. 1996; zastopnik Kositer Franc, Ma-
ribor, Slovenska 31, imenovan 25. 11. 1996,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Bohinc Rado,
Sovinc Anton in Demšar Marija, vstopili
25. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje 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; 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; 50303 Posredništvo pri tr-
govini 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; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 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; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 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.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP 930/736 –
1996/AK z dne 20. 12. 1996.

Rg-104622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07023 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa LOGIS, podjetje za razvoj notranjega
transporta, p.o., Ljubljana, Šlandrova 4,
sedež: Šlandrova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02070/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti in datuma za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5286093
Firma: LOGIS, inženiring, logistika in

veletrgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LOGIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 5,940.000 SIT
Ustanovitelji: ZPS INDOS, p.o., izstopil

28. 10. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 590.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vložil 590.000 SIT, in Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 1,190.000 SIT, ki so
vstopili 28. 10. 1996, ter Gajšek Željko,
Ljubljana, Ziherlova 10, vložil 1,110.000
SIT, Kirn Bruno, Ljubljana, Višnevarjeva
21, vložil 1,100.000 SIT, Kos Jure, Ljublja-
na, Preglov trg 12, vložil 1,100.000 SIT,
Gajšek Breda, Ljubljana, Ziherlova 10, vlo-
žila 80.000 SIT, Gutnik Marta, Ljubljana,

Gorjupova ul. 37, vložila 90.000 SIT, in
Kirn Darinka, Ljubljana, Višnevarjeva 21,
vložila 90.000 SIT, ki so vstopili 9. 5. 1990
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gajšek Željko, Ljubljana, Ziherlova
10, ki od 10. 5. 1996 kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP 966/1256 –
1996/NGT z dne 24. 12. 1996.

Rg-104623

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06766 z dne 24. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa G7, družba za varovanje, d.o.o., Trzin,
Podružnica Kamnik-Domžale, sedež:
Maistrova 16, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/27844/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova podružnice s
temile podatki:

Sedež: 1240 Kamnik, Medvedova 25.

Rg-104624

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00105 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa TELEKOM SLOVENIJE, p.o., PE Ma-
ribor, sedež: Slomškov trg 10, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/24624/05 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 38.

Rg-104625

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01024 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu
vpisa HOLDING MESTA LJUBLJANE,
d.o.o., družba za upravljanje in gospo-
darjenje z javnimi podjetji, sedež: Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25680/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5860199
Osnovni kapital: 36.292,721.000 SIT
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Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, Mestni trg
1, vstop 24. 5. 1994, vložek 36.292,721.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104626

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06180 z dne 24. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MDS METALKA, Podjetje za svetova-
nje, načrtovanje, izobraževanje, izgrad-
njo in vzdrževanje poslovnih informacij-
skih sistemov, d.d., sedež: Parmova ulica
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5226422
Člana nadzornega sveta: Lavrič Robert –

predsednik in Jakop Zdenko – namestnik,
vstopila 5. 11. 1996.

Rg-104627

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00761 z dne 24. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa PARK, družba za prevoz, avtošolo in
rent-a-car, d.o.o., sedež. Vilharjeva 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09818/00
vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5438179
Firma: PARK, družba za prevoz, avto-

šolo in rent-a-car, d.o.o., Ljubljana, Vil-
harjeva 24 – v likvidaciji

Skrajšana firma: PARK, d.o.o., Ljub-
ljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Blat-
nik Edvard, Škofljica, Gumnišče 27, razre-
šen 31. 1. 1997 kot direktor in imenovan za
likvidacijskega upravitelja.

Sklep skupščine z dne 31. 1. 1997 o za-
četku redne likvidacije.

Rg-104628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06047 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa GRAVERSTVO ŠIŠKA, d.o.o., Ljub-
ljana,  sedež:  Celovška  cesta  83,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00011/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5015332
Ustanovitelja: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
18. 5. 1995, vložek 1,630.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja, iz-
stop 24. 1. 1996; INFOND-ZLAT PID, d.d.,
Maribor, Trg svobode 6, vstop 24. 1. 1996,
vložek 2,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-104630

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00790 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu
vpisa ELBA – COMMERCE, Trgovsko in
zastopniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Wolfova št. 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,

spremembo sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nikov in osnovnega kapitala na podlagi CPG
1761/96 s temile podatki:

Matična št.: 5345596
Firma: ELBA – AVTO, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: ELBA – AVTO, d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Špruha 29
Osnovni kapital: 131,630.198 SIT
Ustanovitelji: Zupančič Jožefa-Alojzija,

Ljubljana, Pot ilegalcev 5, vložila 80,682.867
SIT, Zupančič Alojz, Ljubljana, Pot ilegal-
cev 5, vložil 34,069.019 SIT, Zupančič Kata-
rina, Ljubljana, Pot ilegalcev 5, vložila
5,695.261 SIT, Potočnik Marjeta, Ljubljana,
Pot ilegalcev 5, vložila 5,695.261 SIT, Potoč-
nik Borut, Ljubljana, Wolfova 1, vložil
2,849.630 SIT, in Ciarnelli Davide, Torino,
Italija, Via Cardinale Fossati M.n. 7, vložil
2,638.160 SIT – vstopili 6. 2. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Alojz, imenovan 16. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Potočnik Borut, razrešen 16. 4. 1994.

Rg-104633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05020 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu
vpisa OPTIMA, Leasing, družba za lea-
sing avtomobilov in drugih proizvodov,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23497/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775159
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997: 501

Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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; 511 Posredniš-
tvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z

gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 652 Drugo
finančno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-104634

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05552 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA IVAN CANKAR,
Vrhnika, Lošca 1, sedež: Lošca 1, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/01660/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5088330000
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  IVANA

CANKARJA, VRHNIKA, Lošca 1
Skrajšana  firma:  OŠ  IVANA  CAN-

KARJA.

Rg-104635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06089 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa LERA, gojenje in prodaja rib in dru-
gih morskih izdelkov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Rožna dolina, C. VI/36, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sprememo druž-
benikov in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5540577
Ustanovitelji: Pušnik Ivan, Ljubljana,

Igriška 8, vložil 690.000 SIT, Kohne To-
maž, Hrastnik, Pot na Kal 14, vložil 75.000
SIT, Nahtigal Franc, Domžale, Pot na Bi-
strico 23, vložil 15.000 SIT, Ivančič Robert,
Prade, Pobeška cesta 47, vložil 150.000 SIT,
Šmid Stanko, Ljubljana, Goriška ulica 71,
vložil 210.000 SIT, Flajs Miloš Ivan, Ljub-
ljana, Malči Beličeve 135, vložil 330.000
SIT, Jordan Ferdo, Koper, Veluščkova 11,
vložil 30.000 SIT – vstopili 26. 4. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo; Turk Stani-
slav Jaromir, izstopil 15. 11. 1996.

Rg-104637

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06179 z dne 19. 2. 1997 pri subjektu
vpisa SILVAPRODUKT, podjetje za pro-
izvodnjo zaščitnih sredstev za les, kovine
in druge materiale ter predelavo eterič-
nih olj, p.o., Ljubljana, Dolenjska c. 42,
sedež: Dolenjska cesta 42, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00035/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča lastninsko preobli-
kovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, datuma in tipa
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5041716
Firma: SILVAPRODUKT, podjetje za

proizvodnjo in predelavo sredstev za
zaščito materialov, d.o.o.

Skrajšana  firma:  SILVAPRODUKT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 7,580.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
36,700.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 7,060.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 7,060.000 SIT, Pe-
rovič Peter, Ljubljana, Zelena pot 13, vložil
870.000 SIT, Turk Janez, Ljubljana, Jakče-

va 8, vložil 750.000 SIT, Sečnik Marija,
Ljubljana, Golouhova 13, vložila 810.000
SIT, Gabrijelčič Jelka, Ljubljana, Ulica Iga
Grudna 7, vložila 630.000 SIT, Mahkovec
Kristina, Ljubljana, Kvedrova cesta 5, vlo-
žila 560.000 SIT, Švigelj Marija, Ljubljana,
Orlova 6, vložila 550.000 SIT, Kalan Mate-
ja, Ljubljana, Zoletova 9, vložila 700.000
SIT, Šušteršič Marija, Ljubljana, Tržaška
75, vložila 320.000 SIT, Buček Ladislav,
Ljubljana, Dolenjska 44, vložil 610.000 SIT,
Gradišar Frančišek, Ljubljana, Dolenjska
42, vložil 320.000 SIT, Gradišar Tomislava,
Ljubljana, Dolenjska 42, vložila 320.000
SIT, Štembal Franc, Turjak, Visoko 6, vlo-
žil 640.000 SIT, Juntez Jožefa, Ig, Škrilje
55, vložila 480.000 SIT, Strelec Martin, Ig,
Ig 227, vložil 450.000 SIT, Srnelj Marko,
Borovnica, Gradišnikova 4, vložil 630.000
SIT, Zajec Marko, Ig, Ig 196a, vložil
500.000 SIT, Škulj Franc, Ig, Iška vas 4,
vložil 550.000 SIT, Mavec Ivana, Ig, Do-
bravica 6, vložila 520.000 SIT, Štefanič
Franc, Ljubljana, Dolenjska 42, vložil
530.000 SIT, Hočevar Henrik, Zagradec,
Kal 2, vložil 320.000 SIT, Groznik Jože,
Ljubljana, Topniška 5, vložil 540.000 SIT,
Košmerl Stojan, Vrhnika, Na Klisu 6, vložil
680.000 SIT, Šetina Leopold, Ljubljana, Za-
družna 6, vložil 320.000 SIT, Strelec Mar-
tin, Ig 227, vložil 320.000 SIT, Godnič Maj-
da, Ljubljana, Glavarjeva 2, vložila 320.000
SIT, Pangerc Marija, Ig 203b, vložila
320.000 SIT, Šteblaj Milan, Ig Iška vas 2a,
vložil 320.000 SIT, Kelemen Ilonka, Ljub-
ljana, Bičevje 7, vložila 320.000 SIT, Pa-
vletič Cveta, Ljubljana, Lepi pot 22, vložila
320.000 SIT, Križman Anton, Ljubljana,
Baznikova 43, vložil 320.000 SIT, Grešak
Jože, Novo mesto, Dolenje Kamence 61a,
vložil 320.000 SIT, Piškur Jože, Ig, Dobra-
vica 11a, vložil 320.000 SIT, Osredkar Ka-
zimir, Ljubljana, Jakčeva 40, vložil 320.000
SIT, Knep Alojz, Ljubljana, Gatina, vložil
160.000 SIT, Perovič Hilda, Ljubljana, Ze-
lena pot 13, vložila 320.000 SIT, Perovič
Tanja, Ljubljana, Zelena pot 13, vložila
100.000 SIT, Perovič Metka, Ljubljana, Ze-
lena pot 13, vložila 160.000 SIT, Štembal
Jožefa, Turjak, Visoko 6, vložila 320.000
SIT, Juntez Anton, Ig, Škrilje 55, vložil
280.000 SIT, Juntez Robert, Ig, Škrilje 55,
vložil 160.000 SIT, Strelec Jožefa, Ig 227,
vložila 320.000 SIT, Srnelj Frančiška, Bo-
rovnica, Miklavčičeva 18, vložila 320.000
SIT, Lešnjak Ivana, Polhov Gradec, Setnik
12, vložila 320.000 SIT, Štefanič Albina,
Škofljica, Vrh nad Želimljami, vložila
320.000 SIT, Hočevar Marija, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 24, vložila 320.000 SIT,
Krečkovič Ilija, Vrhnika, Na Klisu 6a, vlo-
žil 320.000 SIT, Lavrič Igor, Ljubljana,
Ižanska 112, vložil 220.000 SIT, in Jagerič
Franc Branimir, Bizeljsko, Stara vas, vložil
320.000 SIT – vstopili 14. 10. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perovič Peter, Ljubljana, Zelena pot
13, razrešen in ponovno imenovan 14. 10.
2996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997: 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-

rialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00909/00844 – 1996/ST z dne 27. 11. 1996.

Rg-104639

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03696 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  HANSA  TRADE,  trgovina  in  za-
stopstva,  d.o.o.,  sedež:  Vidergarjeva  9,
1261 Ljubljana Dobrunje, pod vložno št.
1/14105/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova, ustanovitelja, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5571880
Sedež: 1113 Ljubljana, Ogrinčeva 17
Ustanovitelj: Šelhaus Robert, Ljubljana,

Prušnikova 58, vstop 9. 10. 1991, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pušnik Dušan, izstop 12. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušnik Dušan, razrešen 12. 7. 1996;
direktor Šelhaus Robert, imenovan 12. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104641

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03961 z dne 4. 2. 1997 pri subjektu
vpisa ZLATARSTVO TRBOVLJE, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Ulica 1. junija 35, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/06437/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5048397
Firma: ZLATARNA TRBOVLJE, pro-

izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZLATARNA TRBOV-

LJE, d.o.o.
Osnovni kapital: 73,060.000 SIT
Ustanovitelji: vlagatelji po priloženem

seznamu, izstopili 18. 11. 1994 in
ZLATARSTVO TRBOVLJE, d.o.o., izstopi-
lo 18. 11. 1994; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 37,638.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
7,238.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
7,238.000 SIT, Arh Marko, Trbovlje, Čem-
šenik 8, vložil 496.961 SIT, Bajde Zdenka,
Trbovlje, Škofja riža 14, vložila 496.961 SIT,
Butara Nevenka, Trbovlje, Trg svobode 30,
vložila 620.236 SIT, Cvirn Matevž, Celje,
Na zelenici 8, vložil 216.556 SIT, Deželak
Marija, Trbovlje, Vreskovo 87, vložila
1,313.432 SIT, Drnovšek Igor, Trbovlje, Ce-
sta osvobodilne fronte 44, vložil 540.305 SIT,
Drozg Martin, Celje, Na zelenici 8, vložil
1,525.937 SIT, Flis Terezija, Trbovlje, Kolo-
nija 1. maja 21, vložila 659.719 SIT, Forte
Zdravka, Trbovlje, Globušak 17, vložila
412.686 SIT, Jerše Jožefa, Trbovlje, Opekar-
na 2a, vložila 626.895 SIT, Jež Pavla, Trbov-
lje, Trg Franca Fakina 2b, vložila 639.096
SIT, Kališnik Bojan, Trg borcev NOB 13,
vložil 620.203 SIT, Kerin Jožica, Trbovlje,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 76 – 10. XII. 1997 Stran 6053

Trg revolucije 16, vložila 586.733 SIT, Me-
šiček Jože, Trbovlje, Ulica 1. junija 11, vlo-
žil 223.115 SIT, Meterc Jožica, Trbovlje, Trg
svobode 30, vložila 586.733 SIT, Orožen Lo-
ti, Hrastnik Log 28a, vložila 412.686 SIT,
Ovnič Nataša, Trbovlje, Klek 20a, vložila
331.308 SIT, Petek Anton, Trbovlje, Gabr-
sko 60, vložil 1,310.960 SIT, Pirc Tomaž,
Trbovlje, Novi dom 9, vložil 331.308 SIT,
Polak Dragica, Izlake, Gladež 10, vložila
749.491 SIT, Prah Marija, Hrastnik, Novi
log 7a, vložila 173.244 SIT, Prašnikar Saša,
Trbovlje, Trg revolucije 9, vložila 421.747
SIT, Pšunder Vida, Trbovlje, Trg svobode
34, vložila 576.893 SIT, Rajh Breda, Trbov-
lje, Gimnazijska cesta 15d, vložila 502.458
SIT, Rajh Jožica, Trbovlje, Kašetovo 4, vlo-
žila 1,310.960 SIT, Skubic Jože, Trbovlje,
Cesta oktobrske revolucije 11a, vložil
576.893 SIT, Skubic Marjeta, Trbovlje, Lo-
ke 29, vložila 418.390 SIT, Smodiš Vid, Tr-
bovlje, Golovec 27, vložil 129.934 SIT,
Štrovs Marjan, Trbovlje, Gabrsko 55, vložil
666.665 SIT, Učakar Vincenc, Hrastnik, Log
1, vložil 89.772 SIT, Vajdič Alojz, Trbovlje,
Ulica španskih borcev 7, vložil 1,525.937
SIT, Vezovišek Marko, Trbovlje, Keršičev
hrib 20a, vložil 331.308 SIT, in Vezovišek
Franc, Trbovlje, Keršičev hrib 20a, vložil
1,520.478 SIT – vstopili 18. 11. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vajdič Alojz, razrešen 18. 11. 1994; di-
rektorja Drozg Martin in Vezovišek Franc,
imenovana 18. 11. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1997: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 00839/00766-1996/DD z
dne 2. 12. 1996.

Rg-104643

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04275 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu
vpisa PULSAR, Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dalmati-
nova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26078/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, sklep
o spremembi odobrenega kapitala, spre-

membo statuta in članov nadzornega sveta,
predložitev zapisnika skupščine z dne 5. 8.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5895294
Osnovni kapital: 929,146.000 SIT
Član nadzornega sveta: Nučič Samo, iz-

stopil 1. 6. 1996; Mravlje Tomaž, vstopil
1. 6. 1996.

Odobreni kapital znaša po sklepu skupšči-
ne z dne 5. 8. 1996 in spremembah in dopol-
nitvah statuta družbe, sprejetih istega dne,
46,457.300 SIT, vsako leto po 9,291.460 SIT.

Rg-104645

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05046 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu
vpisa KAZINA, Podjetje za pospeševanje
razvoja in organizacije novih oblik ple-
sne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev, priimka ustanoviteljice in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5489342
Ustanovitelji: Vodnik Marko, Ljubljana,

Vogelna 8, vstop 11. 6. 1991, vložek
596.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dimnik Marko, izstop 3. 12. 1996; Perčič
Silvestra, Ljubljana, Kvedrova 8, vstop
11. 6. 1991, vložek 309.450 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zelenko Mojca, izstop
31. 5. 1995; KAZINA, Podjetje za pospeše-
vanje razvoja in organizacijo novih oblik
plesne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Kon-
gresni trg 1, vstop 31. 5. 1995, vložek
594.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1997.

Rg-104646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05895 z dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa IVEA, Inštitut za vrednotenje in eko-
nomske analize, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22144/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
ustanoviteljic ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760771
Sedež: 1000 Ljubljana, Orlova 19
Ustanoviteljica: Malerič Dušanka, izstop

8. 11. 1996; Kebrič Anne Ilse Ursula, Ma-
uern, Wollersdorf 14, vstop 8. 11. 1996, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997: 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju 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; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-104651

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

96/06521 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES Kemija, družba
za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, sedež: Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13575/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5526876
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rodman Tomaž, razrešen 30. 11.
1996; zastopnica Karlin Tanja, Dol pri Ljub-
ljani, Senožeti 83a, imenovana 1. 12. 1996
kot v.d. poslovodja – v.d. direktorja družbe
zastopa družbo neomejeno, razen pri skle-
panju naslednjih pogodb: 1. pogodb o naku-
pu, prodaji ter obremenitvi nepremičnin, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju ustano-
vitelja; 2. pogodb o prometu blaga in stori-
tev nad vrednostjo 500.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 3. pogodb o nakupu in
prodaji osnovnih sredstev ter drugih vlaga-
njih, katere sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; 4. pogodb o najemanju in da-
janju kratkoročnih kreditov in garancijskih
pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; 5. pogodb o na-
jemanju in dajanju dolgoročnih kreditov in
garancijskih pogodb, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-104652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06946 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MELAMIN, kemična tovarna, d.d., Ko-
čevje, sedež: Tomšičeva ul. 9, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/00550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in spremembo statuta
z dne 13. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5034043
Člani nadzornega sveta: Ahac Marija

Elizabeta, Petek Majda, Remžgar Stane in
Ogorelec Primož, izstopili 13. 12. 1996;
Kozina Jože in Pantar Maja, izstopila
18. 12. 1996; Hvala Aleš, Rabzelj Drago,
Poljanec Ksenija in Zupančič Marija, vsto-
pili 13. 12. 1996, Kozina Jože in Pantar
Maja, vstopila 18. 12. 1996.

Rg-104654

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07266 z dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MIMI, podjetje za knjigovodske in fi-
nančne storitve, d.o.o., Horjul 137, Hor-
jul, sedež: Horjul 137, 1354 Horjul, pod
vložno št. 1/16852/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljice in zastopnice, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5607442
Firma: MIMI, podjetje za knjigovod-

ske in finančne storitve, d.o.o., Horjul
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 79a
Ustanoviteljica: Sečnik Marija, izstop

30. 12. 1996; Grdadolnik Marija, Horjul
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79a, vstop 30. 12. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sečnik Marija, razrešena 30. 12.
1996; direktorica Grdadolnik Marija, ime-
novana 30. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-104657

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00307 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpisa
ME-PACK, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Sneberska 140a, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/02788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo skrajšane firme, ustanoviteljev, dele-
žev in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300819
Skrajšana firma: ME-PACK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Sneberska 140a
Osnovni kapital: 2,254.100 SIT
Ustanovitelja: Resnik Alenka, izstopila

8. 1. 1997; Mesojedec Karmen in Mesojedec
Andrej, oba iz Ljubljane, Sneberska cesta
140a, vstopila 15. 11. 1989, vložila po
1,127.050 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-104658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00338 z dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DOM STAREJŠIH HRASTNIK, sedež:
Novi Log 4a, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/25937/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5879752
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

pušar Drago, Hrastnik, Trg Franca Kozarja
16a, razrešen 20. 10. 1996 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki predstavlja in
zastopa zavod neomejeno v vseh zadevah.

Rg-104663

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00365 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa STIMOROL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 5, 1231 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5832624
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Marđonović Vesna, razrešena
11. 11. 1996; direktorica Cigoj Nataša,
Ljubljana, Vodnikova 169, imenovana
12. 11. 1996, zastopa družbo z omejitvijo,
da podpisuje v imenu družbe le skupaj z
generalnim direktorjem.

Rg-104664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00368 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
vpisa MICA, hišne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Melikova 44, sedež: Melikova 44,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04972/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev in dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika in
omejitev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5990904
Firma: SPORT ACTIVE, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o., Melikova 44,
1000 Ljubljana

Skrajšana firma: SPORT ACTIVE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Irena, izstopila

10. 1. 1997, Kovač Andrej, Ljubljana, Meli-
kova 64, vstopil 21. 12. 1989, in Grabnar
Borut, Ljubljana, Ul. borcev za severno me-
jo 56, vstopil 10. 1. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kovač Irena, razrešena 10. 1. 1997;
direktor Kovač Andrej, razrešen 10. 1. 1997
in ponovno imenovan 10. 1. 1997, in direk-

tor Grabnar Borut, imenovan 10. 1. 1997,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 92623 Druge športne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-104668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00621 z dne 4. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa G7, družba za varovanje, d.o.o., Trzin,
sedež: Špruha 33, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/27844/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družb ENIGMA,
d.o.o., ELPRO & Z, d.o.o., in BRADAČ
SECURITY & CO, d.n.o., spremembo sede-
ža, ustanoviteljev in deležev ter osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5940915
Sedež: 1234 Mengeš, Špruha 33, Trzin
Osnovni kapital: 11,527.000 SIT
Ustanovitelji: Burkelca Vojteh, Ljublja-

na, Žorgova ulica 38, vložil 2,017.225 SIT,
Buda Željko, Ljubljana, Lepodvorska 2, vlo-
žil 2,017.225 SIT, Zaletel Roman, Ljublja-
na, Stanežiče 36d, vložil 1,936.536 SIT, Ro-
gelj Marjan, Ljubljana, Nanoška ulica 16,
vložil 1,936.536 SIT, Bradač Matija, Novo
mesto, Župnica 6, vložil 1,198.808 SIT, Vo-
dišek Franc, Ljubljana, Cesta v Šmartno 33,
vložil 749.255 SIT, Bončina Marijan, Ljub-
ljana, Beblerjev trg 8, vložil 749.255 SIT,
Čovič Antun, Notranje Gorice, Za trgovino
1, Vnanje Gorice, vložil 576.350 SIT, Mi-
klič Miroslav, Kamnik, Žebljarska 19, vlo-
žil 172.905 SIT, in Vršec Miran, Ljubljana,
Tratnikova ulica 15, vložil 172.905 SIT –
vstopili 5. 4. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Pripojitev družb ENIGMA, podjetje za
varovanje premoženja, d.o.o., Ljubljana,
Žorgova 38, vpisana pod vl. št. 1/03107/00,
ELPROJ & Z, alarmni sistemi, d.o.o., Ljub-
ljana, Zakotnikova 9, vpisana pod vl. št.
1/04618/00, in BRADAČ SECURITY &
CO., varovanja oseb in premoženja, d.n.o.,
Kočevarjeva ulica 2, Novo mesto, vpisana
pod vl. št. 1/03720/00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 15. 11. 1996.

Rg-104670

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00743 z dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa SRP, Družba za prestrukturiranje in
upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5908345
Osnovni kapital: 220,600.000 SIT
Sprememba statuta z dne 22. 1. 1997.
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Rg-104950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01168 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa ESTE´BEL, trgovina s kozmetiko, ko-
mercialne in finančne storitve, d.o.o., se-
dež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26808/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5814774
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 43.

Rg-104951

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01169 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MERCATA 1, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Želez-
na cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5911516
Osnovni kapital: 2.838,362.000 SIT

Rg-104952

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03473 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa BIO-PHARMA, Pridelovalno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. Majde
Vrhovnikove 8, sedež: Ul. Majde Vrhov-
nikove 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13287/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523206
Firma:  BIO-PHARMA,  pridelovalno,

predelovalno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Majde Vrhovnikove 8

Ustanovitelja: Gavrilovič Miodrag, iz-
stopil 27. 6. 1996; Gavrilovič Dragovan,
vložil 975.386,20 SIT, in Gavrilovič Miran,
vložil 1,015.197,80 SIT, oba iz Ljubljane,
Ul. Majde Vrhovnikove 8, vstopila 11. 9.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1592 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-

lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-104953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03500 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa AVICO, podjetje za špedicijo in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Maroltova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12508/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449502
Ustanovitelji: Cerovac Mičo, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 22, vstop 23. 4. 1992,
vložek 255.214 SIT, Leskovšek Viljem,
Ljubljana Polje, Cesta VI/2, vstop 23. 4.
1992, vložek 240.215 SIT, Aškerc Dušan,
Laško, Titova 45, vstop 23. 4. 1992, vložek
211.714 SIT, Gantar Roman, Ljubljana, Vo-
dice, Valburga 59a, vstop 23. 4. 1992, vlo-
žek 211.714 SIT, Spaić Božidar, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 70, vstop 17. 8. 1992,
vložek 211.714 SIT, Tomše Bojan, Ljublja-
na, Hacquetova ul. 3, vstop 23. 4. 1992, vlo-
žek 211.714 SIT, DTS HOLDING, p.o.,

DUBROVNIK, Put republike 7, vstop 4. 5.
1991, vložek 157.715 SIT - odgovornost: ne
odgovarjajo; Topolko Vladimir, izstop 19. 9.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
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;
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; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 52473
Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6010 Železniški pro-
met; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-104954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03570 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu
vpisa dr. GORKIČ, podjetje za zdravo
življenje, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
34, sedež: Vodovodna 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanov-
nega akta, firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573491
Firma: Dr. GORKIČ, Zdravstvena de-

javnost, zastopanje in prodaja medicin-
ske opreme, d.o.o.

Skrajšana firma: Dr. GORKIČ, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolajbova 13
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Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 9. 7.
1996.

Rg-104955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03674 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa K.R.S., knjigovodsko računovodski ser-
vis, d.o.o., Ljubljana, Grintovška 24, se-
dež: Grintovška 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05984/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5350387
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-104956

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03602 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DONAR, podjetje za notranjo opremo
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Uli-
ca Marice Kovačeve 19, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5313716
Skrajšana firma: DONAR, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lapanja Milan, vstopil

9. 2. 1990, vložil 5,750.000 SIT, Lapanja
Milan st., vstopil 18. 4. 1994, vložil
2,875.000 SIT, in Lapanja Emilija, vstopila
18. 4. 1994, vložila 2,875.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Ul. Marice Kovačeve 19, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-

hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 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.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05080 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa KOMPAS SKLAD 3, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 6.

členu statuta z dne 2. 2. 1996, da se osnovni

kapital poveča za 75,000.000 SIT z izdajo
novih delnic za vložke (odobreni kapital).

Rg-104958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05116 z dne 4. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa PIKAT, Podjetje za gradbeništvo, pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., IOC
Trzin, Špruha 42, sedež: Špruha 42, IOC
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/18103/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo tipa zastopnika ter spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5696194
Sedež: 1234 Mengeš, Špruha 42, IOC

Trzin
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

talašić Branimir, Pribislavac-Čakovec, Hr-
vaška, Ul. Ljudevita Gaja 1, razrešen 1. 10.
1996 kot zastopnik in imenovan za proku-
rista.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1997: 2651
Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.
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Rg-104959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05122 z dne 4. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa UMT, podjetje za storitve s področja
trgovine in izobraževanja, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Masarykova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5436150
Skrajšana firma: UMT, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 10,973.598 SIT
Ustanovitelji: Uršič Tomaž, Ljubljana,

Pot na Fužine 53, Uršič Tjaša, Koper, Ko-
vačičeva ul. 29, in Uršič Manca, Ljubljana,
Pot na Fužine 53, vstopili 22. 10. 1990, vlo-
žili po 3,657.866 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-104960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05123 z dne 5. 3. 1997 pod št. vložka
1/28982/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966957
Firma: ŽUMBERGAR IN SLUGA, Pro-

dukcijska hiša, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  ŽUMBERGAR  IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hudoverniko-

va 6
Ustanovitelja: Žumbergar Andrej, Ljub-

ljana, Hudovernikova 6, in Sluga David,
Ljubljana, Bratovševa pl. 22, vstopila 3. 10.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Žumbergar Andrej in Sluga David,
imenovana 3. 10. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-104961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05597 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa UNICHEM, proizvodnja kemičnih iz-
delkov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska
31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02195/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev ter spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5289203
Firma: UNICHEM, proizvodnja kemič-

nih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Litijska 31
Ustanoviteljica: Radivojević Milorad, iz-

stop 25. 10. 1996; Radivojević Aleksandra,
Ljubljana, Cilenškova 20, vstop 25. 10.
1996, vložek 9,564.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-104964

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05843 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu
vpisa RAZUM, poslovno svetovanje, d.o.o.,
Vrhnika, sedež: Lošca 38, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/26884/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in de-
javnosti ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5920507
Firma: RAZUM, DR. KRAŠOVEC &

CO., poslovno svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: RAZUM, DR. KRA-

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Krašovec Ivana Nevenka

in Krašovec Anton, oba z Vrhnike, Lošca
38, izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o.
14. 11. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 2. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-104965

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05894 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa IN-TACT, podjetje za storitve in trgo-
vino, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/12651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5396301000
Firma: IN-TACT, Podjetje za inženi-

ring, ekonomsko in podjetniško svetova-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: IN-TACT, d.o.o.
Ustanovitelji: Fain Ludvik, Zagorje ob

Savi, Ulica talcev 36, vložil 1,910.000 SIT,
in Leskovšek Marija, Kranjska gora, Čičare
12, vložila 1,820.000 SIT – vstopila 6. 6.
1991, odgovornost: ne odgovarjata; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, in Slovenski
odškodninski sklad, d.d, izstopila 31. 5.
1996; Sklad Republike Slovenije za razvoj,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 5, vstopil 20. 6.
1995, vložil 320.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997: 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 6. 1995.

Rg-104967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06244 z dne 18. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa Delniška družba Astra, Tehnična trgo-
vina, trgovanje in opravljanje storitev,
d.d., sedež: Staničeva 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5114276
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kocjančič Janez, razrešen 19. 11.
1996; Pirc Antonija, dipl. oec., Ljubljana,
Glinškova pl. 27, razrešena 19. 11. 1996 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pirc Antonija,
Mohar Mirko, Piletič Marjan, Šercer Stane
in Primc Vladimir, izstopili 18. 11. 1996;
Kocjančič Janez, Šercer Stane, Razvornik
Simona in Babič Vlasta, vstopili 19. 11.
1996, Koprivc Martin in Kmetič Alojz, vsto-
pila 18. 11. 1996.

Rg-104968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06581 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa AC – AVTO, d.o.o. za notranjo in zu-
nanjo trgovino z avtomobili in deli, Ljub-
ljana, Dunajska 122, sedež: Duanjska 122,
1113 Ljubljana, pod vložno št. 1/19691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5662877
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gutnik Janez, razrešen 30. 11. 1996;
zastopnik Kryžanowvski Marko, Ljubljana,
Jakšičeva 16, imenovan 1. 12. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-104969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06644 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MENINA, proizvodnja pogrebne opre-
me, d.d., sedež: Trg padlih borcev 3, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/01239/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034647
Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997: 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
517 Druga trgovina na debelo; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
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novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-104970

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06723 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa TRAK, tovarna trakov in elastike, d.d.,
sedež: Slovenska cesta 85, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/00668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034272
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peternelj Franc, Mengeš, Slamnikar-
ska cesta 11, razrešen in ponovno imenovan
16. 12. 1996, kot član uprave – direktor za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Cir-
man Marija, razrešena 5. 12. 1995.

Člani nadzornega sveta: Cimerman Ro-
man, Dimec Miro, Pišek Slavko, Leskovšek
Franc, Urankar Urša in Ves Janez, izstopili
4. 12. 1996; Anžin Franc, Dimec Miro, Pi-
šek Stanislav, Rožič Adrijan, Cimerman Ro-
man in Leskovšek Franc, vstopili 4. 12.
1996.

Rg-104972

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06824 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu
vpisa PODJETJE ZA RUDARSKA DELA
LJUBLJANA, p.o., sedež: Dimičeva 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05674/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5098688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šafar Albert, Ljubljana, Preglov trg
11, imenovan 31. 3. 1996, zastopa podjetje
brez omejitev kot v.d. direktorja; direktor
Uran Stanislav, razrešen 30. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
1020 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 1320 Pridobivanje rude neželeznih ko-
vin, razen uranove in torijeve; 1411 Prido-
bivanje kamnin za gradbene namene; 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413
Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje dru-

gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in kar-
tiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07145 z dne 6. 3. 1997 pri subjektu vpi-
sa 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 družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5753295
Ustanovitelja: Podržaj Kristina, Ivančna

Gorica, Stična 73a, vložila 989.378 SIT, in
SIR-PAK, storitve in trgovina, d.o.o., Stič-
na 73a, Ivančna Gorica, Stična 73a, vložil
578.822 SIT – vstopila 30. 12. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-104974

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00118 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu
vpisa STINETRANS, d.o.o., notranja in
mednarodna špedicija, posredovanje...,
Ljubljana, Cesta na Brdo 17, sedež: Ce-
sta na Brdo 17, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20771/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5697255
Firma: STINETRANS, d.o.o., notranja

in mednarodna špedicija, posredovanje...,
Ljubljana, Dunajska 21

Skrajšana firma: STINETRANS, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-104979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00569 z dne 31. 1. 1997 pri subjektu
vpisa INFOING, Podjetje za informacij-
ski inženiring, Ljubljana, Stegne 27,
d.o.o., sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
17311/94, spremembo sedeža, spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5418950
Firma: INFOING, Podjetje za infor-

macijski inženiring, Ljubljana-Polje, Po-
lje c. V/7, d.o.o.

Skrajšana firma: INFOING, podjetje za
informacijski inženiring, d.o.o.

Sedež: 1260 Polje, Polje c. V/7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Breznik Vinko in Mihel-

čič Janez, izstopila 15. 4. 1994; Petelin Mi-

lan, vstopil 20. 7. 1990, vložil 1,443.648
SIT, in Petelin Jožica, vstopila 15. 4. 1994,
vložila 56.352 SIT, oba iz Ljubljane – Po-
lje, Polje c. V/7, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Breznik Vinko, razrešen 15. 4. 1994;
direktor Petelin Milan, ki zastopa podjetje
brez omejitev, in zastopnica Petelin Jožica,
ki zastopa podjetje brez omejitev v času
nadomeščanja direktorja, oba imenovana
15. 4. 1994.

Rg-104980

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00576 z dne 18. 2. 1997 pri subjektu
vpisa O.B.S., trgovina, d.o.o., sedež: Brn-
čičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26975/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in imenovanje pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5918294
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

zamernik Emil, Ljubljana, Avsečeva ulica
24, razrešen 23. 1. 1997 kot direktor in ime-
novan za prokurista.

Rg-104982

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01278 z dne 6. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  MKL,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Jurčkova  cesta  165,  Ljubljana,  sedež:
Jurčkova cesta 165, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15786/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5571782
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 552

Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Rg-105052

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06663 z dne 10. 1. 1997 pod št. vložka
1/28801/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123653
Firma: MANDALA, STELE & CO,

d.n.o., podjetje za informiranje, svetova-
nje za novo kvaliteto življenja, umetnost
in trgovino

Skrajšana firma: MANDALA, STELE
& CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova uli-
ca 11

Ustanoviteljici: Stele Ljudmila, Ljublja-
na, Prušnikova 11, in Vozelj Ljudmila, Ljub-
ljana, Prušnikova 3, vstopili 13. 12. 1996,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Stele Ljudmila, ki zastopa družbo brez
omejitev,in zastopnica Vozelj Ljudmila, ki
kot namestnica direktorice zastopa družbo
brez omejitev, imenovani 13. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-105105

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01169 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa MERCATA 1, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Želez-
na cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5911516
Osnovni kapital: 2.838,362.000 SIT.

Rg-105109

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03529 z dne 24. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa KOMPAS SKLAD 2, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26872/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
in statuta ter sklep o povečanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5913403
Člani nadzornega sveta: Malis Tegodrag,

Juvan Karol in Smrekar Boštjan, izstopili

2. 7. 1996; Šifrer Darko (predsednik), Cvikl
Matej (namestnik predsednika) in Smrekar
Boštjan, vstopili 2. 7. 1996.

Vpišeta se sklep skupščine družbe z dne
2. 7. 1996 o povečanju kapitala družbe z
novo izdajo delnic in sklep o izključitvi
prednostne pravice dosedanjih delničarjev
do vpisa novih delnic, kot se glasita: Os-
novni kapital družbe se poveča za
1.500,000.000 SIT (ena milijarda petsto
milijonov 00/100) pod naslednjimi pogoji:
– število izdanih delnic: 1,500.000 (en mi-
lijon petsto tisoč), – nominalna vrednost
delnice: 1.000 (en tisoč), – celotna vred-
nost emisije: 1.500,000.000 (ena milijarda
petsto milijonov), – prodajna cena delnice:
1.053 (en tisoč triinpetdeset), – vrsta del-
nice: navadna imenska delnica, ki daje del-
ničarjem enake pravice kot delnice prve
emisije oziroma korigirano glede na odloč-
bo Agencije za trg vrednostnih papirjev.
Delnice se začnejo vpisovati najkasneje do
1. 12. 1996 (prvega decembra tisoč devet-
sto šestindevetdeset). Rok vpisa in vplači-
la celotne emisije je do konca veljavnega
zbiranja lastninskih certifikatov, vendar ne
dalj kot 6 (šest) mesecev od začetka vpisa.
V primeru, da vpisniki vpišejo več, kot je
število javno ponujenih delnic, se presežne
delnice ne dodelijo tistim, ki so vpisali del-
nice kot zadnji. Delnice se lahko vplačajo
z denarnimi sredstvi ali s certifikati. Delni-
ce se vpisujejo na vseh enotah Pošte Slo-
venije, na sedežu Divide, d.d., Dunajska
22 (dvaindvajset), Ljubljana, ter v pred-
hodno najavljenih mobilnih pisarnah. Vpi-
sniki morajo izpolniti in podpisati posebno
nakaznico, ki je hkrati vpisnica in poobla-
stilo družbi Divida, d.d., za zastopanje. Jav-
na ponudba nove emisije delnic ni uspela v
primeru, da osnovni kapital v predpisanem
roku ni v celoti vpisan in vplačan in da
družba ne pridobi dovoljenja Agencije za
zmanjšanje nove emisije. V primeru neus-
pele nove emisije delnic bodo vpisnikom
vrnjena vplačila delnic. Za izvedbo javne
prodaje in vseh potrebnih postopkov se
pooblasti družba Divida, d.d., Ljubljana, ki
prejme kot nadomestilo za stroške v zvezi
z izvedbo 5 (pet) % nominalne vrednosti
nove emisije, in sicer v delnicah Kompas
Sklada 2 (dva). Divida je pooblaščena, da
prične z javno prodajo delnic najkasneje
do 1. 12. 1996 (prvega decembra tisoč de-
vetsto šestindevetdeset). V primeru, da Di-
vida ne prične javne prodaje delnic v nave-
denem roku, se izdaja nove emisije s skla-
du s tem sklepom ne izvede, o čemer mora
Divida poročati skupščini družbe. Skupšči-
na pooblašča nadzorni svet, da odloča o
spremembah statuta, ki zadevajo njegovo
uskladitev z veljavno sprejetimi skupščin-
skimi sklepi. Posebej ga pooblaščamo, da
ugotovi višino dejansko vpisanega in vpla-
čanega kapitala v novi emisiji delnic druž-
be Kompas Sklad 2 (dva), d.d., ter višino
povečanega odobrenega kapitala. Spre-
memba statuta z dne 2. 7. 1996.

Rg-105116

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

96/05410 z dne 21. 2. 1997 pod št. vložka
1/28948/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5596386
Firma: ACTINIA, izvoz uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: ACTINIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: ACTINIA, HANDELS-

GES. M.B.H., Hietzinger, A-1130 Dunaj,
Hauotstrasse 101, vstop 5. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hollige Nuša, Dunaj, imenovana
5. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št.
1/03961/00.

Rg-105119

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05783 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa W.N. ELECTRONIC, d.o.o., podjetje
za servis, proizvodnjo, trgovino in zasto-
panje, Ljubljana, sedež: Zaloška 153, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19369/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5632404
Osnovni kapital: 1,857.478 SIT
Ustanovitelja: Jovičevič Boris in Joviče-

vič Tatjana, oba iz Ljubljane, Prušnikova
101, vstopila 19. 6. 1992, vložila po 928.739
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997: 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
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Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-105120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05982 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu
vpisa ELEKTROVOD PLAST, d.o.o., pro-
izvodno in trgovsko podjetje, Ljubljana,
sedež: Devova 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5543797
Ustanovitelji: Dvorak Sonja, Ljubljana,

Vodnikova 195b, Vrščaj Alojzija, Ljublja-
na, Ulica Bratov Komel 16, Zavadlav Emil,
Ljubljana, Milčinskega 22, Štular Bojan,
Ljubljana, Cesta na Laze 2, in Vrečar Ciril,
Moravče, Detelova 1, ki so vstopili 22. 11.
1991, ter Budihna Aleš, Ljubljana, Bilečan-
ska 2, in Verhovec Tomaž, Ljubljana, Pre-
šernova c. 16, ki sta vstopila 15. 11. 1996 –
vložili po 452.428,57 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 7230 Obdelava podat-
kov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105121

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06266 z dne 21. 2. 1997 pod št. vložka
1/28950/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5996392
Firma: PROTEUS FINANZ AG ZUE-

RICH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI
Skrajšana firma: PROTEUS FINANZ

AG ZUERICH, PODRUŽNICA V LJUB-
LJANI

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Ustanovitelj: PROTEUS FINANZ AG

ZUERICH, Zuerich, Beethovenstr. 48, vstop
3. 7. 1996, odgovornost: vpisan kot ustano-
vitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maier Peter, Ljubljana, Ziherlova 43,
imenovan 3. 7. 1996, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-105123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06687 z dne 18. 2. 1997 pri subjektu
vpisa IJU inštitut za javno upravo Consul-
ting, d.o.o., družba za svetovalno dejav-
nost,  Ljubljana,  sedež:  Komenskega  16,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13182/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev in deležev ter
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5572738
Firma:  IJU  INŠTITUT  ZA  JAVNO

UPRAVO CONSULTING, d.o.o., družba
za svetovalno dejavnost

Skrajšana firma: IJU CONSULTING,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Komenskega 16
Ustanovitelja: Trpin Gorazd, izstopil

5. 12. 1996; Pličanić Senko, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 4, in Pirnat Rajko, Pi-
ran, Pacug 16a, vstopila 23. 2. 1994, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Trpin Gorazd, razrešen 5. 12. 1996;
zastopnik Pirnat Rajko, imenovan 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev, za skle-
panje poslov nad tolarsko protivrednostjo
DEM 20.000 pa potrebuje pisno soglasje
upravnega odbora.

Rg-105126

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07176 z dne 27. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa WEEK, marketing in kreativni servis,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, sedež:
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25077/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824958
Firma: WEEK, marketing in kreativni

servis, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: WEEK, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4/8
Ustanoviteljica: Dupanović Vedrana,

Sarajevo, V. Butozana 2, vstop 23. 12.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Verber Ninoslav, izstop
23. 12. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Verber Ninoslav, razrešen 23. 12. 1996;
Dupanović Ekrem, Sarajevo, V. Butozana
2, razrešen 23. 12. 1996 kot družbenik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Husić Božica,
Ljubljana, Vodnikovo naselje 45, imenova-
na 23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi 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; 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; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
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nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine.

Rg-105129

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00337 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu
vpisa URBAS, Podjetje za trgovino, pro-
izvodne in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Cerknica, sedež: Tabor 2, 1380 Cerknica,
pod vložno št. 1/22191/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deleža in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5739896
Ustanoviteljici: Urbas Katarina, Cerkni-

ca, Dolenja vas 24, vstop 20. 3. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Urbas Andreja, izstop 13. 1. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Urbas Andreji, ki je bila razreše-
na 13. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi

stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško 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
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organiza-
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torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Da-
janje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
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.; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9132
Dejavnost političnih organizacij; 9133 De-
javnost drugih organizacij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1997.

Rg-105131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00353 z dne 21. 2. 1997 pod št. vložka
1/28949/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124005
Firma: A3M KADUNC IN DRUŽBE-

NIKI, storitve in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: A3M KADUNC IN
DRUŽBENIKI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana, Vevška cesta 17
Ustanovitelja: Kadunc Matej in Kadunc

Marjan, oba iz Ljubljane, Vevška cesta 17,
vstopila 9. 1. 1997, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kadunc Matej in zastopnik Kadunc Mar-
jan, imenovana 9. 1. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:
3542 Proizvodnja koles; 4531 Električne
inštalacije; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.

Rg-105132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00405 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/28944/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124072
Firma:  MEDLINE,  Mešana  trgovska

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska uli-

ca 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Nadja, Ljubljana,

Boletova 27, vložila 765.000 SIT, in Kvesić
Zoran, Zagreb, Orehovečki breg, vložil
735.000 SIT – vstopila 17. 1. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rupnik Nadja, imenovana 17. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki.

Rg-105134

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00477 z dne 27. 2. 1997 pod št. vložka
1/28966/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124161
Firma: GRIFIN, založništvo in marke-

ting, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRIFIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Urbar Bogdan, Rakek,

Unec 42a, in Čepon Klement, Ljubljana, No-
vakova ulica 5, vstopila 22. 1. 1997, vložila
po 820.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čepon Klement, imenovan 22. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
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mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
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, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-

slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 75253 Druge oblike zaščite
in reševanja; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105136

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00866 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa LENA, računovodski in finančni inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Plevanče-
va 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in zastopnikov ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636612
Firma: LENA, Podjetje za zastopanje,

prodajo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Nadgo-

riških borcev 36
Ustanovitelj: Medič Marija, izstop 5. 2.

1997; Lah Josip, Ljubljana, Ulica Nadgo-
riških borcev 36, vstop 5. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Josip, imenovan 5. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; direktorica Me-
dič Marija, razrešena 5. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-

ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105139

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07150 z dne 4. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa DELTA, Trgovina, turizem, gostinstvo,
d.o.o.,  Trubarjeva  7,  Ljubljana,  sedež:
Trubarjeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5351197
Ustanovitelj: Čurič Igor, izstop 24. 12.

1996; Žabkar Boštjan, Ljubljana, Trubarje-
va 7, vstop 9. 11. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00252 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu
vpisa INETRPAPIR, Trgovinska družba,
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d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Brnčičeva  45,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5521319
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Tuechler Alfred in Greiling Viktor
Tobias ter direktor Zajc Franc, razrešeni
15. 1. 1997; direktorica Trebušak Edita,
Krško, Gubčeva 7, ki zastopa družbo z
omejitvami, in sicer potrebuje za nasled-
nje posle predhodno pisno pooblastilo bo-
disi družbenika ECCO PAPER TRADE
GmbH ali prokurista: a) prodaja, nakup ali
obremenitev ne glede na vrednost posla,
b) pridobitev ali prodaja deleža v drugem
podjetju ne glede na vrednost posla, c)
ustanovitev ali ukinitev podružnic ali
družb, d) sklepanje, spreminjanje ali raz-
veza najemnih, zakupnih ali leasing po-
godb, e) najemanje ali dajanje kreditev,
garancij ali drugih jamstev, f) sklepanje,
spreminjanje in razveza pogodb o zaposli-
tvi, g) sklepanje, spreminjanje in razveza
kakršnihkoli drugih pogodb, katerih vred-
nost presega (petdesettisoč DEM) 50.000
DEM, ter prokurist dr. Wanzenboeck Jo-
sef, Raubling, Rosenheimer Str. 33, ime-
novana 16. 1. 1997.

Rg-105146

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05681 z dne 7. 2. 1997 pod št. vložka
1/28899/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985552
Firma: ANNAPURNA, trgovina na de-

belo in drobno z izdelki široke potrošnje
in druga poslovna dejavnost, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vrtača 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sotlar-Štrancar Velibor,

Ljubljana, Vrtača 9, vložil 1,200.000 SIT,
in Teraž Anica, Zabukovje, Podgorje 37,
vložila 300.000 SIT – vstopila 8. 8. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sotlar-Štrancar Velibor, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnica Teraž Ani-
ca, ki kot družbenica zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 8. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-

nim blagom; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105147

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06201 z dne 7. 2. 1997 pod št. vložka
1/28898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996325
Firma: BONA X INTERNATIONAL,

Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BONA X INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirc Anita, Ljubljana,

Tbilisijska 57, vstop 18. 10. 1996, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pirc Anita, imenovana 18. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 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; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje.

Rg-105148

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00637 z dne 13. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa KREATOR, Poslovni center, d.o.o., se-
dež: Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11990/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5489563
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podgoršek Marina, Ljub-

ljana, Jakčeva 8, vstopila 5. 12. 1990, vloži-
la 1,050.000 SIT, in Podgoršek Aleksander,
Ljubljana, Jakčeva 8, vstopil 25. 2. 1993,
vložil 450.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata; KS Sotočje in KS Štepanja vas, iz-
stopili 25. 2. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 454 Zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
553 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-105150

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/06991 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa IC, elektronika, d.o.o., sedež. Vodovod-
na 100, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02381/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deleža, družbenika in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5291569
Ustanovitelja: Vasle Tomaž, Koper, Ben-

čičeva 15, vstop 26. 9. 1989, vložek
11,362.950 SIT, in IC ELEKTRONIKA,
d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 100, vstop
20. 12. 1996, vložek 598.050 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-105151

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06196 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa V.I.P. turizem, d.o.o., Podjetje za turi-
zem, prevoze, zastopstvo, protokol in pri-
reditve, Ljubljana, Reboljeva 1, sedež:
Reboljeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5748887
Firma: V.I.P. turizem, d.o.o., Podjetje

za turizem, prevoze, zastopstvo, protokol
in prireditve

Skrajšana firma: V.I.P. turizem, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-105152

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06073 z dne 18. 2. 1997 pod št. vložka
1/28925/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986222
Firma: INTELCOM, družba za teleko-

mun., informatiko, inženiring, trgov. pro-
izvodnjo, storitve in svetovanje, ter za-
stop. in posredov. pri prometu blaga in
storitev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševčeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gruden Vlado, Ljubljana,

Smrtnikova 4, vstop 30. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gruden Vlado, imenovan 30. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3663 Proizvodnja drugih iz-

delkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-105153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00923 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa ADMIRAL CASINO, zabavne igre in
sprostitev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27061/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5904048
Ustanovitelj: Štemberger Igor, izstop

12. 2. 1997; CADTECG AG, Zürich, Lim-
matquai 94, vstop 12. 2. 1997, vložek
3,109.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1997.

Rg-105154

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04183 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa RIBARSTVO, export-import Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Slovenska 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in ustanovitelja ter prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5687357
Sedež: 1000 Trzin, Peske 8
Ustanovitelj: EMONA RIBARSTVO,

d.o.o., izstopilo 30. 5. 1995; RIVAL
TRADE, d.o.o., Trzin, Peske 8, vstopil 2. 8.
1995, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mohovič Josip, Mohovič Ro-
bert in Mohovič Boris, izstopili 1. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ušeničnik Metka, Medvode, Verje
18b, imenovana 25. 5. 1995.

Rg-105155

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00223 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa AVTO ROŽNIK, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Horjul, sedež: Horjul
119, 1354 Horjul, pod vložno št.
1/22358/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5741386
Ustanovitelj: Rožnik Primož, Horjul 119,

vstop 10. 1. 1997, vložek 1,810.876 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rožnik Ivan, iz-
stop 10. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997: 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 8041 Dejav-
nost vozniških šol.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 1. 1997.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6066 Št. 76 – 10. XII. 1997

Rg-104143
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03368 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/21331/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5711029002
Firma: ZUPAN GLASBENI INSTRU-

MENTI,  d.o.o.,  Kamnik,  Podružnica
Mengeš

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Mengeš, Rašiška 7
Ustanovitelj: ZUPAN GLASBENI IN-

STRUMENTI, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska
5, vstop 31. 5. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zupan Galjot Peter, Ljubljana, Cheng-
dujska 24, imenovan 3. 2. 1993, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Zupan Ga-
ljot Tanja, Ljubljana, Chengdujska 24, ime-
novana 31. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1996:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 246 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov; 323 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 365 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding

družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 8042 Drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-104332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02072 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/28763/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5944775
Firma: Jugovic & Co. M.G., družba za

trgovino,  posredniško  in  storitveno  de-
javnost, d.n.o., Na pobočju 18, Brezovica
pri Ljubljani

Skrajšana firma: Jugovic & Co. M.G.,
d.n.o., Brezovica pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  Brezovica  pri  Ljubljani,  Na
pobočju 18

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jugovic Matej, Brezovica

pri Ljubljani, Na pobočju 18, vstop 12. 11.
1996, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Belava Gregor,
Brezovica pri Ljubljani, Dragomerška 4, vs-
top 12. 11. 1996, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Belava Gregor, imenovan 12. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Jugovic Matej, imenovan 12. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost.

Rg-104406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00219 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa RAM LES, družba za proiz-
vodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Linhartova 13, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26391/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5895375
Firma: RAM LES, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: RAM LES, d.o.o.
Sedež: Domžale, Slamnikarska 1
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Terčič Alenka, razrešena 27. 12. 1996;
direktor Zakrajšek Branko, Ljubljana, Cesta
v Dvor 6, imenovan 27. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Lenarčič
Marijan Janez, Domžale, Cankarjeva ulica 5,
Trzin, imenovan 27. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, kot namestnik direktorja.

Rg-104413

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06546 z dne 28. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28851/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996724
Firma: MGV, električne meritve, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MGV, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šlandrova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Verč Bojan, Ljubljana,

Kamnogoriška 45, vstop 26. 11. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jeraj Marko, Vodice, Vodiška cesta 46,
vstop 26. 11. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verč Bojan, imenovan 26. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

Rg-104438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05412 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POWER OF FANTASY BY
MIKLIČ  &  ČALASAN,  trgovina  in
propaganda,  d.n.o.,  Ljubljana,  Litijska
60a, Ljubljana, pod vložno št. 1/28295/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5953308
Sedež: Ljubljana, Kotnikova ulica 5,

lokal št. 33P.

Rg-104440

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06700 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ABOVO, investicije in mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tomšiče-
va 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/25874/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, zastopnikov, sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848776
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Ustanovitelji: Schollmayer Jurij, Ljub-

ljana, Celovška cesta 147, vstop 25. 3. 1994,
vložek 165.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Blinc dr. Robert, Ljubljana, Kuma-
novska 1, vstop 25. 3. 1994, vložek 165.000
SUT, odgovornost: ne odgovarja; INTER-
DOM, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 7, vs-
top 25. 3. 1994, vložek 165.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Klinar Sonja, izstop
22. 11. 1996; Čačić Sašo, izstop 22. 11.
1996; Pirkmajer Edo, izstop 22. 11. 1996;
Božič Matjaž, izstop 22. 11. 1996; Levstek
Igor, izstop 22. 11. 1996; Ude Lojze, izstop
22. 11. 1996; Klanjšček Rok, izstop 22. 11.
1996; Zahar Rudi, Ljubljana, Glavarjeva 56,
vstop 22. 11. 1996, vložek 660.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rangus Vincen-
cij, Ljubljana, Šmartno 44, vstop 22. 11.
1996, vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zahar Rudi, imenovan 22. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-

korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 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-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov, 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104512

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00623 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ICEC, svetovanje, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/27037/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča imenovanje prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5924120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kovar Pavel, Jablonec, Jablonec N/N,
imenovan 24. 1. 1997.

Rg-104539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06556 z dne 5. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28883/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5992303
Firma:  MEDICO-DENT  ŠIRCA  in

PREPADNIK,  storitve  zobozdravstva,
d.n.o., Rojska cesta 18d, Domžale

Skrajšana firma: MEDICO-DENT ŠIR-
CA in PREPADNIK, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Rojska cesta 18d
Ustanovitelja: Širca Prepadnik Sonja in

Prepadnik Franc, oba Domžale, Bistriška 7,
vstopila 10. 12. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Širca Prepadnik Sonja, imenovana
10. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Prepadnik Franc, imenovan 10.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 8513 Zobozdravstvena de-
javnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
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Rg-104546

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05915 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu  vpisa  DEALER,  trgovina  in
proizvodnja, d.o.o., sedež: Spodnji Rud-
nik  IV/4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10824/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov, družbene pogodbe z dne 13.
11. 1996 in razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5463971
Ustanovitelji: Bohinc Iztok, Ljubljana,

Spodnji Rudnik IV/4, vstop 3. 1. 1991, vlo-
žek 503.866,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bohinc Boštjan, Ljubljana, Toplar-
niška 11, vstop 13. 11. 1996, vložek
503.866,66 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Klemenšek Peter, Ljubljana, Na Korošci
2, vstop 13. 11. 1996, vložek 503.866,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bohinc Boštjan, imenovan 13. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot na-
mestnik direktorja; zastopnik Klemenšek
Peter, imenovan 13. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 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;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-104561

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06984 z dne 14. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DONIT, kemična industri-
ja, d.d., Medvode, sedež: Cesta koman-
danta Staneta 38, Medvode, pod vložno št.
1/01326/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep skupščine o začetku redne likvi-
dacije z dne 23. 12. 1996, spremembo firme
in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5043352
Firma:  DONIT,  kemična  industrija,

d.d., Medvode - v likvidaciji
Skrajšana firma: DONIT, d.d., Medvode

– v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Krenk Mihaela, Ljubljana, Palme-
jeva ulica 18, razrešena 23. 12. 1996 in
imenovana za likvidacijsko upraviteljico.

Rg-104571

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06052 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa UNIVERZALE, industrija
oblačil Domžale, p.o., sedež: Kidričeva 4,
Domžale, pod vložno št. 1/00255/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega ka-
pitala, deleža, firme, dejavnosti, zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5036941
Firma: UNIVERZALE, industrija obla-

čil Domžale, d.d.

Skrajšana firma: UNIVERZALE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Domžale, Slamnikarska ulica 4
Osnovni kapital: 455,166.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 6. 9. 1996, vložek 213,882.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 6. 9.
1996, vložek 40,039.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 6. 9.
1996, vložek 40,039.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 6. 9. 1996, vložili 80,079.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 6. 9. 1996, vložili
81,127.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marolt Milan, Domžale, Matije Tom-
ca 2, razrešen 6. 9. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Gognjavec Ivica, razre-
šen 6. 9. 1996 kot pomočnik direktorja.

Člani nadzornega sveta: Mezgec Mitja,
Kobe Marko, Rakovec Matjaž, Breznik Mar-
jan, Rupert Marija in Knez Milena, vsi vsto-
pili 6. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil;1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00887/00752 - 1996/SD z dne 21. 11. 1996.

Rg-104649

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06322 z dne 3. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ALT-TMI, trženje, marke-
ting in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Par-
mova 53, sedež: Parmova 53, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova in
enotne matične številke s temile podatki:

Matična št.: 5688914
Ustanovitelja: Mali Saša, Ljubljana, Ko-

gojeva 8, vstop 16. 10. 1996, vložek 761.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šink Bošt-

jan, Škofja Loka, Puštal 39, vstop 16. 10.
1996, vložek 761.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Šink Boštjan, imenovan 17. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mali
Saša, imenovan 17. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-104661

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00362 z dne 4. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28874/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o s temile
podatki:

Matična št.: 1124013
Firma: VILA ROZA, družba za trgovi-

no in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Puharjeva 2

Skrajšana firma: VILA ROZA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Puharjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Miković Anita, Ljublja-

na, Ulica Bratov Učakar 72, vstop 23. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miković Anita, imenovana 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
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mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 62487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-

na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 7272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprav in dostava hrane (catering);
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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških 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; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104667

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00395 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu
vpisa EURODUMA, podjetje za proizvod-
njo in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta Dolomitskega odreda 31, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540496
Firma: EURODUMA, tisk in ekonom-

ska propaganda, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Sušnik Marko, izstop 14.

1. 1997; Erhatič Darja, Ljubljana, Ellerjeva
ulica 17, vstop 14. 1. 1997, vložek 1,520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sušnik Marko, razrešen 14. 1. 1997;
direktorica Erhatič Darja, imenovana 14. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 197: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost, 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-104963

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05670 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VESTIK, gostinjstvo, mar-
keting, trgovina, ingeenering, proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Ptujska ul. 30, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14610/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5543886
Firma:  VESTIK  -  BRICELJ,  gostin-

stvo,  marketing,  trgovina,  inženiring,
proizvodnja, d.n.o., Ptujska 30, Ljublja-
na

Skrajšana firma: VESTIK - BRICELJ,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ptujska 30
Ustanovitelja: Bricelj Bojan in Pirc Ve-

sna, oba Ljubljana, Ptujska 30, vstopila 28.
10. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Pirc Vesna, imenovana 15. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-

nica direktorja; direktor Bricelj Bojan, ime-
novan 27. 1. 1993, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1997:
21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 35110 Grad-
nja in popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 51450 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 72250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo, 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-

rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-104966

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05975 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IMP, STROJNO KOVIN-
SKA  INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA,
p.o.,  Ljubljana,  sedež:  Celovška  479,
Ljubljana-Šentvid,   pod   vložno   št.
1/05045/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5078148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pinterič Jože, razrešen 8. 11. 1996;
direktor Drole Andrej, Ljubljana, Polje, Ce-
sta VI/24, imenovan 11. 11. 1996, zastopa
podjetje brez omejitev.

Rg-105110

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04106 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HAAJ, družba za medna-
rodno trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Hrušovska 42a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523818
Osnovni kapital: 6,704.500 SIT
Ustanovitelji: Haznadar Zlatan, Ljublja-

na, Hrušovska 42a, vstop 21. 10. 1991, vlo-
žek 1,566.716,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Haznadar Samir, Ljubljana, Jakče-
va 2, vstop 21. 10. 1991, vložek
2,238.166,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; HAAJ IMPORT-EXPORT HAN-
DELSGESELLSCHAFT GMBH, izstop 15.
7. 1996; Haznadar Džemal, Ljubljana, Pov-
šetova 106, vstop 15. 7. 1996, vložek
2,238.166,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Haznadar Olga, Ljubljana, Hrušovska
42a, vstop 15. 7. 1996, vložek 661.450,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 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-
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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, 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-

liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 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.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04245 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa RADEKS, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Rakitna 453,
Preserje,  sedež:  Rakitna  453,  Preserje,
pod vložno št. 1/04745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, zastopnika in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5874203
Ustanovitelj: Curk Kregar Dušana Alen-

ka, izstop 29. 7. 1996; Kregar Dejan, Preser-
je, Rakitna 453, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Curk Kregar Dušana Alenka, raz-
rešena 29. 7. 1996; direktor Kregar Dejan,
imenovan 29. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 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; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-105130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00352 z dne 18. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28934/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1123998
Firma:  PLANET  NEPREMIČNINE

DEJAN  BAJUK,  agencija  za  nepre-
mičnine, k.d., Ljubljana
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Skrajšana  firma:  PLANET  NEPRE-
MIČNINE DEJAN BAJUK, k.d., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Parmova ulica 53
Ustanovitelja: Bajuk Dejan, Ljubljana,

Posavskega ulica 28, vstop 13. 1. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bajuk Tomaž, Ljubljana, Dunajska
cesta 149, vstop 13. 1. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bajuk Dejan, imenovan 13. 1. 1997,
ki kot komplementar zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-105269

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06054 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa METALKA TRADING, Tr-
govsko podjetje, p.o., Ljubljana, sedež:
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02355/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5242916
Firma: METALKA TRADING, Trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: METALKA TRADING,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 41,700.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vstop 11. 9. 1996, vložek
8,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vstop 11. 9. 1996, vložek 4,170.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
11. 9. 1996, vložek 4,170.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kodre Marij, Ljub-
ljana, Štihova 16, vstop 11. 9. 1996, vložek
3,730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zorc Anica, Ljubljana, Jamova cesta 48, vs-
top 11. 9. 1996, vložek 871.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Škorc Vlasta, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 1, vstop 11. 9.
1996, vložek 531.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mramor Jolanda, Rakek, Stara

cesta 12a, vstop 11. 9. 1996, vložek 360.000
SIT,odgovornost: ne odgovarja; Danieli
Breda, Ljubljana, Šišenska cesta 2, vstop
11. 9. 1996, vložek 575.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kodre Nevenka, Ljub-
ljana, Ipavčeva 4, vstop 11. 9. 1996, vložek
506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žakelj Marija, Žužemberk, Jurčičeva 62,
vstop 11. 9. 1996, vložek 360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sedeu Nadica,
Ljubljana, Grablovičeva 36, vstop 11. 9.
1996, vložek 216.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hribar Judita, Domžale, Goriči-
ca 34, vstop 11. 9. 1996, vložek 431.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jančar
Mojca, Dol pri Ljubljani, Zajelše 2, vstop
11. 9. 1996, vložek 360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pečenko Marta, Ljublja-
na, Ob žici 5, vstop 11. 9. 1996, vložek
575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Rus Helena, Ljubljana, Kumrovška 17, vs-
top 11. 9. 1996, vložek 503.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Zupan Martin, Ljub-
ljana, Viška cesta 69c, vstop 11. 9. 1996,
vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Valentič Edi, Sv. Anton, Vrtine 2,
vstop 11. 9. 1996, vložek 575.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hostnik Marinka,
Ljubljana, Puhova ulica 3, vstop 11. 9. 1996,
vložek 288.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zakrajšek Eva, Ljubljana, Jakčeva 5,
vstop 11. 9. 1996, vložek 288.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Troha Janja, Liti-
ja, Veliki Vrh 36, vstop 11. 9. 1996, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Režek Anica, Ljubljana, Ul. Ivana Selana
43, vstop 11. 9. 1996, vložek 288.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tomšič Cvetan-
ka, Ljubljana, Cesta v Mestni log, vstop 11.
9. 1996, vložek 503.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grča Klavdija, Štanjel, Šta-
njel 37, vstop 11. 9. 1996, vložek 288.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek
Milojka, Ljubljana, Kuzmičeva ulica 4, vs-
top 11. 9. 1996, vložek 251.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rotar Vlasta, Ljub-
ljana, Vagajeva 2, vstop 11. 9. 1996, vložek
288.000 SIT,odgovornost: ne odgovarja;
Garafolj Miran, Vrhnika, Pot v Močilnik,
vstop 11. 9. 1996, vložek 431.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Kržič Hilda Teja,
Borovnica, Cesta pod Goro 39a, vstop 11.
9. 1996, vložek 575.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zorc Slavko, Ljubljana, Ja-
mova 48, vstop 11. 9. 1996, vložek 503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pust Mar-
jeta - Metka, Ljubljana, Gregorčičeva 11,
vstop 11. 9. 1996, vložek 288.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jurčič Božidar,
Ljubljana, Celovška 502, vstop 11. 9. 1996,
vložek 431.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hofbrauer Erik, Ljubljana, Tavčarje-
va 10, vstop 11. 9. 1996, vložek 503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sušnik Sil-
va, Ljubljana, Vrhovci c. 8/I, vstop 11. 9.
1996, vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gril Simon, Trzin, Prešernova
22, vstop 11. 9. 1996, vložek 288.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kogoj Rajko,
Ljubljana, Trnovčeva 19, vstop 11. 9. 1996,
vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kogoj Karmen, Ljubljana, Trnovčeva
19, vstop 11. 9. 1996, vložek 431.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pavčič Branka,
Ljubljana, Kunaverjeva 8, vstop 11. 9. 1996,

vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šišič Borka, Ljubljana, Slomškova 3,
vstop 11. 9. 1996, vložek 503.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Bervar Marta,
Ljubljana, Tischlerjeva 19, vstop 11. 9.
1996, vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jerebič Vida, Litija, Veliki Vrh
36, vstop 11. 9. 1996, vložek 575.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zalar Janez, Ra-
kek, Stara cesta 12a, vstop 11. 9. 1996, vlo-
žek 575.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kramžar Marija, Videm-Dobrepolje,
Kompolje 90, vstop 11. 9. 1996, vložek
503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Trošt Bogomir, Vipava, Kosovelova 25, vs-
top 11. 9. 1996, vložek 503.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Škerl Ivan, Ljublja-
na, Gorjančeva 2a, vstop 11. 9. 1996, vlo-
žek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kranjc Barbara-Marija, Ljubljana, Mirje
11, vstop 11. 9. 1996, vložek 719.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kodre Igor,
Ljubljana, Ipavčeva 4, vstop 11. 9. 1996,
vložek 288.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Benkovič Dragutin, Brezovica pri
Ljubljani, J.Kopitarja 45,vstop 11. 9. 1996,
vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Benkovič Marija, Brezovica pri Ljub-
ljani, J. Kopitarja 45, vstop 11. 9. 1996,
vložek 431.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Brezovar Vojka, Grosuplje, Prešer-
nova 7, vstop 11. 9. 1996, vložek 196.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brezovar
Borut, Grosuplje, Prešernova 7, vstop 11. 9.
1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hribar Elizabeta, Domžale, Go-
ričica pri Ihanu 34, vstop 11. 9 1996, vložek
288.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rus Terezija, Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
18, vstop 11. 9. 1996, vložek 575.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Perkavac Dean,
Ljubljana, Puterlejeva 16, vstop 11. 9. 1996,
vložek 121.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šebenik Hildegarda, Ljubljana, Ro-
žanska 3, vstop 11. 9. 1996, vložek 575.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodre Marij, Ljubljana, Štihova 16,
razrešen 3. 9. 1996 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Kavčič Gojko, razrešen 1. 9. 1995
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računovod-
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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00676/00100 -
1996/JM z dne 21. 11. 1996.

Rg-105273

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03985 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PUBI, proizvodnja in trže-
nje plastične galanterije, d.o.o., Medvo-
de,  Škofjeloška  33,  pod  vložno  št.
1/08158/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, firme, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394031
Firma: PUBI, proizvodnja in trženje

plastične galanterije, d.o.o.
Skrajšana firma: PUBI, d.o.o.
Sedež: Medvode, Bergantova 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Puc Igor in Puc Barbara,

oba Medvode, Bergantova 2a, vstopila
17. 8. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Puc Barbara, imenovana 15. 8.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-

nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n..

Rg-105300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00095 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENIJA PROJEKT,
podjetje za projektiranje, p.o., Ljublja-
na, Cankarjeva 1, sedež: Cankarjeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01145/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, osnovni kapital, nadzorni
svet, spremembo dejavnosti, ustanoviteljev,
deležev in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5066131

Firma: SLOVENIJA PROJEKT, pod-
jetje za projektiranje, d.d.

Skrajšana  firma:  SLOVENIJA  PRO-
JEKT, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 145,983.000 SIT

Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 15. 11. 1996, vložek 88,879.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 15.
11. 1996, vložek 14,598.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
15. 11. 1996, vložek 14,598.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, udeleženci interne
razdelitve, vstopili 15. 11. 1996, vložili
27,908.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jamšek Breda, Mengeš, Muljava
33, razrešena 24. 10. 1995 in ponovno ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pribakovič Ja-
na, Rakoše Danilo, Škrabe Nevenka, Štem-
bal Bojan in Weilguny Tadej, vsi vstopili
27. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00920/00318 - 1997/SD z dne 7. 1. 1997.

Rg-105417

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06421 z dne 13. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.:5996619

Firma: PAGAT LES, trgovina z lesom
in lesnimi izdelki, d.o.o.

Skrajšana firma: PAGAT LES, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Leskovškova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Jerman Marjan, Ljubljana,
Chengdujska 20, vstop 22. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerman Marjan, imenovan 22. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
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Rg-105457

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05866 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MEKO, trgovina in oprav-
ljanje storitev, d.o.o., Trzin, sedež: Blat-
nica 8, Trzin, pod vložno št. 1/20401/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 18. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5687179
Ustanovitelja: ACCESS INCORPO-

RATED, izstop 18. 10. 1996; Juteršek
Adolf, izstop 18. 10. 1996; Pregelj Mitja,
izstop 18. 10. 1996; Rijavec Melinda, Ljub-
ljana, Linhartova 15, vstop 18. 10. 1996,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Juteršek Vincenc, Reston, Virgi-
nia, Lovedale Lane 2225 C, vstop 18. 10.
1996, vložek 735.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juteršek Adolf, razrešen 1. 1. 1997;
direktorica Rijavec Melinda, imenovana 1.
1.1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-105462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06649 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa OBAD, varovanje premo-
ženja, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, se-
dež: Vojkova 63, Ljubljana, pod vložno št.
1/04046/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, deležev, za-
stopnika, razširitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 13. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5319943
Ustanovitelji: Štucin Brane, Šmarje Sap,

Ljubljanska 42, vstop 18. 11. 1994, vložek
1,142.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Boštjan, Šmarje Sap, Trdinova 1,
vstop 13. 11. 1996, vložek 571.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skok Davorin,
Šmarje Sap, Ljubljanska 39, vstop 22. 12.
1989, vložek 1,999.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rekelj Iztok, Kranj, Storžiška
ulica 13, vstop 15. 10. 1991, vložek
1,999.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Predančič Jožef, razrešen 13. 11.
1996; direktor Rekelj Iztok, imenovan 13.
11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig, 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo,
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4531 Električne inštalacije; 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; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 75251 Vodenje, izvajanje in podpora
enot civilne zaščite; 75252 Poklicno in pro-
stovoljno gasilstvo, 75253 Druge oblike
zaščite in reševanja; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-105482

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00641 z dne 11. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124404
Firma: IN - SLOGA, gradbeno pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IN - SLOGA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nurčeski Imer, Kičevo,

Vlaški pat 6, vstop 29. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nurčeski Imer, imenovan 29. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Mandić Gordana, Novo mesto, Drska 46,
imenovana 29. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512

Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6024 Cestni tovorni promet; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-105585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01150 z dne 25. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29063/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125125
Firma: T SPORT, podjetje za trgovino,

zastopstva  in  servisne  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 32
Osnovni kapital. 1,530.000 SIT
Ustanovitelja: Hambroš Robert, Ljublja-

na, Kvedrova 16, vstop 10. 1. 1997, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kastelic Lidija, Ljubljana, Preglov trg 3,
vstop 10. 1. 1997, vložek 765.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hambroš Robert, imenovan 10. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecialzira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
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živalmi; 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 blgom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01142 z dne 21. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125109
Firma: TEAM 96 - BREGAR & CO.,

podjetje za gostinstvo in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: TEAM 96 - BREGAR

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Plevančeva 20
Ustanovitelja: Bregar Rado, Ljubljana,

Plevančeva 20, vstop 3. 2. 1997, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; No-
grašek Drago, Ljubljana, Vodnikova cesta
121, vstop 3. 2. 1997, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bregar Rado, imenovan 3. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik No-
grašek Drago, imenovan 3. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-106242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09572 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa M.M. SHOPING, uvoz-iz-
voz, prodaja, posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Štembalova 7, sedež: Štembalova 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04057/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, osnovnega kapitala, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5330718
Skrajšana  firma:  M.M.  SHOPING,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,541.080 SIT
Ustanovitelja: Kršmanc Karin, Ljublja-

na, Ul. v Kokovšek 31, vstop 23. 6. 1993,
vložek 1,540.080 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zukanovič Mirsad, Ljubljana, Ul.
v Kokovšek 31, vstop 14. 12. 1989, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zukanovič Mirsad, razrešen 12. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-106244

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18184 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa RPM, d.o.o., razvoj, pro-
izvodnja, marketing, sedež: Šmartinska
c.  152,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5297524
Firma: BIC, Business Information Cen-

ter, d.o.o.
Skrajšana firma: BIC, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Martinova pot 11
Osnovni kapital: 1,586.171 SIT
Ustanovitelj: Markov Viktor, Ljubljana,

Martinova pot 11, vstop 11. 10. 1989, vlo-

žek 1,586.171 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 vse, razen
poizvedovalne dejavnosti.

Rg-106250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06650 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OBAD - SD, podjetje za
varovanje premoženja, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 63, sedež: Vojkova 63, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23253/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, deležev, zastopnika, dopolnitev de-
javnosti in pravilen vpis matične št. ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 13. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5776490
Ustanovitelj: Branko Štucin, izstop 13.

11. 1996; Skok Davorin, izstop 13. 11. 1996;
Zupančič Boštjan, izstop 13. 11. 1996; Re-
kelj Iztok, izstop 13. 11. 1996; OBAD, Va-
rovanje premoženja, d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova 63, vstop 13. 11. 1996, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Predanič Jožef, razrešen 13. 11. 1996;
direktor Rekelj Iztok, Kranj, Storžiška ulica
13, imenovan 13. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo,
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4531 Električne inštalacije; 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; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 7032 Upravljanje z nepremič-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6076 Št. 76 – 10. XII. 1997

ninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 75251 Vodenje, izvajanje in podpora
enot civilne zaščite; 75252 Poklicno in pro-
stovoljno gasilstvo; 75253 Druge oblike
zaščite in reševanja; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-106259

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00742 z dne 24. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št. 1124501
Firma:  TEX-ČEVLJARSTVO  ŠEBE-

NIK MITJA, k.d., Ljubljana
Skrajšana   firma:   TEX   -   ČEVLJAR-

STVO ŠEBENIK MITJA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana-Polje, Zadobrovška

cesta 33
Ustanovitelja: Šebenik Mitja, Notranje

Gorice, Notranje Gorice 164, vstop 2. 2.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Soklič Anton, Ljubljana, Novo
Polje, c. XV/24, vstop 2. 2. 1997, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Šebenik Mitja, imenovan 2. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 55112 Dejavnost penzionov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov.

Rg-106268

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01960 z dne 16. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29142/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1192345
Firma: DORNIK & DORNIK, d.n.o.,

računovodske in računalniške storitve
Skrajšana firma: DORNIK & DORNIK

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrhovci c. VIII/9
Ustanovitelja: Dornik Matjaž in Dornik

Julijana, oba Ljubljana, Vrhovci c. VIII/9,
vstopila 21. 3. 1997, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dornik Matjaž, imenovan 21. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri po-
slih, ki se ne opravljajo redno v okviru de-
javnosti, ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, potrebuje predhodno soglasje dru-
gega družbenika. Taki posli so: pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
gradnja ali rekonstrukcija zgradb, razen
vzdrževalnih del; kapitalska udeležba v dru-
gih družbah; kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta;
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov;
najem kreditov ali dajanje poroštev; spre-
jem ali odpust vodilnih zaposlenih; dodeli-
tev ali odvzem prokure; redni posli v okviru
dejavnosti družbe, pri katerih vrednost pre-
seže 1,000.000 SIT; direktorica Dornik Ju-
lijana, imenovana 21. 3. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri poslih, ki se ne
opravljajo redno v okviru dejavnosti, ali pa
so posebnega in rizičnega pomena, potrebu-
je predhodno soglasje drugega družbenika.
Taki posli so: pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; gradnja ali rekon-
strukcija zgradb, razen vzdrževalnih del; ka-
pitalska udeležba v drugih družbah; koope-
racijski 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 1,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

Rg-106270

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01935 z dne 14. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29135/00 vpisalo v sodni regi-
ster teg sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1192736
Firma: DAMLIN, trgovina in storitve,

d.o.o., Dob, Škocjan 3
Skrajšana firma: DAMLIN, d.o.o., Dob
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dob, Škocjan 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stražar David Marijan,

Dob, Škocjan 3, vstop 2. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stražar David Marijan, imenovan 2.
4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0130 Mešano kmetijstvo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 1561
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali, 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-106285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01909 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa GRADIS, Tehnične, eko-
nomske in organizacijske storitve, d.d.,
Šmartinska 134a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07546/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 7015/96 zaradi
firme in vpisa skrajšane firme ter naslova
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5074924
Firma: GRADIS TEO, Tehnične, eko-

nomske in organizacijske storitve, d.d.

Skrajšana firma: GRADIS TEO, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šebenik Igor, Ljubljana, Krivec 4,
imenovan 13. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-106316

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07263 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KUNAVER, podjetje za in-
ženiring elektronskih procesnih sistemov,
d.o.o., Domžale, Prečna ulica 19, sedež:
Prečna ulica 19, Domžale, pod vložno št.
1/23271/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5787122
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4531 Električne inštalaci-
je; 4543 Oblaganje tal in sten; 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,
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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 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.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
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vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-106321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00454 z dne 15. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BOVI, podjetje za zastopa-
nje tujih firm, ekonomske, organizacij-
ske storitve, storitve intelektualne lastni-
ne, prometne storitve, turistično posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, Štihova 9a, se-
dež: Štihova 9a, Ljubljana, pod vložno št.
1/10002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova ustanovi-
telja, direktorja in vstop novega družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5526965
Firma: SOKOL O & O, trgovina, zasto-

panje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SOKOL O & O, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelja: Krapenc Bojan, Ljublja-

na, Vodnikova cesta 6, vstop 2. 9. 1990,
vložek 766.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cvjetičanin Dejan, Ljubljana, Trg pre-
komorskih brigad 7, vstop 24. 1. 1997, vlo-
žek 736.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krapenc Bojan, imenovan 2. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev

Rg-106324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00627 z dne 15. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124358
Firma:  4  (ŠTIRI)  YOU,  trgovska

družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: 4 (ŠTIRI) YOU, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Clevelandska 23
Osnovni kapital: 2,793.951 SIT
Ustanovitelj: Stupar Igor, Ljubljana, Cle-

velandska 23, vstop 16. 5. 1996, vložek
2,793.951 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stupar Igor, imenovan 16. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5242 Trgovina na

drobno z oblačili; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-106327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01371 z dne 7. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1191462
Firma:  ENERGETIKA  –  MARKE-

TING, podjetje za tehnične in poslovne
storitve ter trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ENERGETIKA  –
MARKETING, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iljaš Branko, Zagreb, So-

kolska 25, vstop 12. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Iljaš Branko, imenovan 12. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Ko-
vačič Rajko, Brežice, Stara vas, Bizeljsko
93, imenovan 26. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-106328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg šr. 97/01386 z dne 8. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29114/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1191519
Firma: O.K.S. VESEL & DRUŽBENI-

KI, trgovina in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana  firma:  O.K.S.  VESEL  &

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 81
Ustanovitelji: Kožamelj Branko, Ljub-

ljana, Obirska 21a, vstop 6. 3. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Smrekar Đokić Nenad, Ljubljana, Martina
Krpana 24, vstop 6. 3. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Vesel

Marko, Novo mesto, Krallova 8, vstop 6. 3.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Kožamelj Branko, imenovan 6. 3.
1997, zastopa družbo z omejitvijo, da je pri
poslih, katerih vrednost presega 20.000
DEM tolarske protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
sla, potrebno pismeno soglasje vseh druž-
benikov; družbenik Smrekar Đokić Nenad,
imenovan 6. 3. 1997, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da je pri poslih, katerih vrednost pre-
sega 20.000 DEM tolarske protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla, potrebno pismeno soglasje
vseh družbenikov; družbenik Vesel Marko,
imenovan 6. 3. 1997, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da je pri poslih, katerih vrednost pre-
sega 20.000 DEM tolarske protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla, potrebno pismeno soglasje
vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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.;
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.
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Rg-106329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01388 z dne 8. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29116/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1191535

Firma: GRAFIKA GOBEC, Grafične
storitve, k.d., Ledarska 28, Ljubljana

Skrajšana firma: GRAFIKA GOBEC,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Ljubljana, Ledarska 28
Ustanovitelja: Gobec Janko, Ljubljana,

Ledarska 28, vstop 4. 3. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Gobec
Mojca, Ljubljana, Ulica 28. maja 75, vložek
1.000 SIT, vstop 4. 3. 1997, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gobec Janko, imenovan 4. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane sto-
ritve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 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; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 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; 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo 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;
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; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-106330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01398 z dne 7. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1191560
Firma: MRS-LAN, družba za prede-

lavo in prodajo mesnih izdelkov in op-
ravljanje drugih poslovnih storitev, d.o.o.,
Škofljica, Lanišče 35

Skrajšana  firma:  MRS-LAN,  d.o.o.,
Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica, Lanišče 35
Osnovni kapital: 2,064.000 SIT
Ustanovitelja: Repar Peter in Repar Ma-

rija, oba Škofljica, Lanišče 35, vstopila 21.
2. 1997, vložila po 1,032.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Repar Peter, imenovan 21. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Re-
par Marija, imenovana 21. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
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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; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7140 Izposojanje

izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-106336

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01632 z dne 16.4. 1997 pod
št. vložka 1/29147/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 1191900
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

JORDANOV KOT,  z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 108
Osnovni kapital: 700.000 SIT
Ustanovitelji: Štok Boris, Ljubljana, Bra-

tov Učakar 106, vstop 10. 2. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Po-
točnik Marko, Ljubljana, Prijateljeva 10,
vstop 10. 2. 1997, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Miklavc Janez, Ljub-
ljana, Pohorskega bataljona 87, vstop 10. 2.
1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jelovčan Roman, Ljubljana, Bro-
darjev trg 6, vstop 10. 2. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gomboc Gorazd, Ljubljana, Trg prekomor-
skih brigad 87, vstop 10. 2. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rak
Marija, Ljubljana, Rašiška 6, vstop 10. 2.
1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Judež Alenka, Ljubljana, Smrt-
nikova 4, vstop 10. 2. 1997, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozlevčar
Silvester, Ljubljana, Bratov Učakar 128, vs-
top 10. 2. 1997, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pajnič Jože, Ljublja-
na, Puhova 11, vstop 10. 2. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slu-
ga Jana, Ljubljana, Polanškova 7, vstop 10.
2. 1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vovk Borut, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 130, vstop 10. 2. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podvršič Andrej, Ljubljana, Klemenčičeva
3, vstop 10. 2. 1997, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jeršan Andrej,
Ljubljana, Bežigrad 14, vstop 10. 2. 1997,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Senčar Marjan, Ljubljana, Tržaška 3,
vstop 10. 2. 1997, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kozlevčar Silvester, imenovan 10.
2. 1997, zastopa zadrugo brez omejitev kot
njen predsednik; zastopnik Podvršič Andrej,
imenovan 10. 2. 1997, zastopa zadrugo brez
omejitev kot član upravnega odbora.

Člani nadzornega sveta: Miklavc Janez,
Sluga Janja in Senčar Marjan, vsi vstopili
10. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-106338
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02188 z dne 16. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29152/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.:5997577
Firma: S.V.-RSA, d.o.o., trženje avtor-

skih pravic, Ljubljana
Skrajšana  firma:  S.V.-RSA,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zasavska 54a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klarič Darko, Turjak, Ma-

li Osolnik 15, vstop 12. 12. 1996, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vujčić Slobodan, Beograd, Ul. Brankova 18,
vstop 12. 12. 1996, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ambrožič Tomaž, Grosuplje, Jakhlo-
va 9, imenovan 12. 12. 1996, zastopa druž-
bo z omejitvami, da lahko sam sklepa prav-
ne posle, če pogodbene obveznosti ne pre-
segajo zneska 10.000 DEM, za pravne posle,
ki presegajo ta znesek pa potrebuje soglasje
večinskega družbenika; potrebuje soglasje
večinskega lastnika za sklenitev pravnega
posla, s katerim kupi, obremeni, proda ali
zakupi nepremičnino, za izdajanje jamstev
in poroštev, za ustanovitev ali ukinitev po-
družnice podjetje ali za kapitalsko udeležbo
v drugih firmah ali tihih družbah ter za na-
jem ali dodelitev kredita; lahko podpisuje
dokumente, s katerimi se razpolaga s sred-
stvi na žiro računu družbe (bančno poobla-
stilo) le s sopodpisom večinskega družbeni-
ka ali osebe, ki jo določi le-ta.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
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d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov,
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-106402

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00964 z dne 21. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124781
Firma: HOPING, družba za projektira-

nje, inženiring in zastopstva v industrij-
ski energetiki, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Erbežnikova ulica 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hafner Lojze, Škofja Lo-

ka, Novi svet 8, vstop 3. 2. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oman Borut, Tržič, Brezje pri Tržiču 90,
vstop 3. 2. 1997, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pušlar Peter, Ljub-
ljana, Erbežnikova ulica 14, vstop 3. 2.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Oman Borut, imenovan 3. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Hafner Lojze, imenovan 3. 2. 1997, kot po-
močnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Pušlar Peter, imenovan 3. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov, 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 4020 Oskrba s pli-
nastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 7413 Ra-
ziskovanje 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.

Rg-106414

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05718 z dne 10. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa DETEX, podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, zastopanje in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4, se-
dež: Proletarska 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, ustanovi-
teljev, deležev, zastopnikov ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320224
Firma: DETEX, podjetje za notranjo

in  zunanjo  trgovino,  zastopanje  in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Celovška 28a
Ustanovitelji: Kocjan Janez, Ljubljana,

Viška 49a, vstop 1. 2. 1994, vložek 819.420
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prošič Želj-
ko, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 70, vstop
1. 2. 1994, vložek 819,420 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; COMEX GROUP LTD,
Kissa Kissack Court, Isle of Man, 29 Parlia-
ment Street, vstop 1. 2. 1904, vložek
1,092.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žumer Marjan, Kranj, Predoslje 99d, vstop
22. 11. 1995, vložek 1,170.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Žumer Marjan, imenovan 22. 11.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-106419

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06916 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KRATER, trgovina in po-
slovne storitve, d.o.o., Pod gričem 10,
Ljubljana, sedež: Pod gričem 10, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13816/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,

spremembo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5526337
Firma: KRATER, trgovina in poslovne

storitve, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5146 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
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na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 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;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne 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-106426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02106 z dne 25. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29180/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1193627
Firma: EST POLIURETANI, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EST POLIURETANI,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: G.M.P. POLIURETANI
S.R.L., Oderzo, Italija, Via Padova 9, vstop
13. 3. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brataševec Vid, Koper, Garibaldijeva
ulica 14, imenovan 13. 3. 997, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Maksimović Mi-
lan, S. Stino Di Livenza (VE), Via P.P. Pa-
solini 25, imenovan 13. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 28210 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje, 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvod-
nja drugega orodja; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina
na debelo; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-106427

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02379 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CLARK CO, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152, Ljubljana, pod vložno št. 1/20959/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 5561/96 zaradi priimka
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5700183
Ustanovitelj: Heine Roman, Domžale,

Dragomelj 106, vstop 16. 11. 1992, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Heine Roman, imenovan 16. 11.
1992, zastopa in predstavlja družbo v notra-
njetrgovinskem promet brez omejitev.

Rg-106559

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03901 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EURO - MARKT, trgovina

in storitve, d.o.o., Dol pri Ljubljani, se-
dež: Osredke 42, Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/06066/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5357152
Firma: EURO - MARKT, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  EURO  -  MARKT,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Masarykova 17

Rg-106562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05257 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MB OFSET, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Finžgarjeva ulica 15, Medvode, pod
vložno št. 1/20124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5648203
Firma: MB OFSET, Proizvodno in t-

rgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bri-
lejeva ulica 2, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brilejeva ulica 2
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
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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; 5161Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti, 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje, 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-106566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05561 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CLARK CO, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kekčeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20959/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, deleža ustanovitelja, osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5700183
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Heine Roman, Domžale,

Dragomelj 106, vstop 16. 11. 1992, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-106577

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06732 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa S & D COMPANY, d.o.o.,
podjetje  za  gradbeništvo  in  trgovino,
Knezova 2, Ljubljana, sedež: Knezova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26095/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5895529
Firma: S & D COMPANY, d.o.o., pod-

jetje za gradbeništvo in trgovino, Šmar-
tinska 28, Ljubljana

Skrajšana  firma:  S & D,  company,
d.o.o., Šmartinska 28, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28

Rg-106578

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06733 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa D ELKOM, trgovina, go-
stinstvo,   gradbeništvo   in   zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Knezova 2, sedež: Kne-
zova   2,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/11842/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5476526
Firma:  D ELKOM,  trgovina,  gostin-

stvo, gradbeništvo in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 28

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28

Rg-106582

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06926 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MIZING, mizarstvo in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
na Vrhovce 27a, Ljubljana, pod vložno št.
1/20077/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5672813
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
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izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106583

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06930 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa REKO, d.o.o., Podjetje za
storitve, zastopanje, upravljanje in tr-
govino, Ljubljana, sedež: Parmova 39,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14854/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552184
Dejavnost, vpisana dne 21.3. 1997: 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.

Rg-106588

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07111 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZM TRADE, podjetje za
predelavo lesa, trgovino, izvoz in uvoz,
d.o.o., Blate 12, Dolenja vas, sedež: Blate
12, Dolenja vas, pod vložno št. 1/22272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5753228
Firma: ZM TRADE, d.o.o., družba za

proizvodnjo lesnih izdelkov in trgovino,
Blate 12, Dolenja vas

Skrajšana  firma:  ZM  TRADE,  d.o.o.,
Blate

Ustanovitelji: Zobec Andreja, izstop 20.
12. 1996; Zobec Milan, vložil 534.000 SIT
ter Zobec Primož in Zobec Titina, vložila
po 533.000 SIT, vsi Dolenja vas, Blate 12,
vstopili 13. 4. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zobec Primož, razrešen 20. 12. 1996
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-

gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodajai strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-

sojanje izdelkov široke porabe; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-106590

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07122 z dne 21. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123254
Firma: SEPRI, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, transport, storitve in trgovino,
kozmetika, higiena in razvedrilo

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tacenska cesta 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sever Jože, vložil

1,000.000 SIT, Sever Ksenija, vložila
500.000 SIT, oba Ljubljana, Pestotnikova
ul. 3, vstopila 3.3. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sever Jože, imenovan 3. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-106594

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07238 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TIM & TIM, turizem, trgo-
vina in agencijske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Maroltova 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02814/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5302170
Ustanovitelja: Martinjaš Marijan, Čako-

vec, Stanka Vraza 16, vstop 4. 6. 1996, vlo-
žek 1,000.320 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Baksa Nenad, Čakovec, Petra Prera-
doviča št. 16, vstop 30. 12. 1996, vložek
15.630 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Martinjaš Marijan, imenovan 30. 12.
1996; prokurist Baksa Nenad, imenovan 30.
12. 1996.
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Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov, 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.

Rg-106596

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07247 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  INFORTTA,  transport,
špedicija in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Letališka 16, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in njiho-
vih deležev ter spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5728754
Ustanovitelj: Batoćanin Višeslav, Ljub-

ljana, Križna ulica 19, vstop 9. 12. 1992,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kazić Ervin, izstop 20. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kazić Ervin, razrešen 20. 11. 1996.

Rg-106598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07268 z dne 28. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123432
Firma: SM&A, zastopstvo in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: SM&A, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koželjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Ana in Mlakar Sa-

mo, oba Ljubljana, Celovška 126, vstopila
20. 12. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Mlakar Vesna, Ljubljana, Celovška
126, imenovana 20. 12. 1996; direktor Mla-
kar Vojko, Ljubljana, Celovška 126, imeno-

van 20. 12. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 501202 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo, 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov, 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških

naprav; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, 74833 Druga splošna tajniška opravila;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-106601

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00131 z dne 9. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29123/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123661
Firma:  E.F.  EDILFRIULI,  proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  E.F.  EDILFRIULI,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ziherlova št. 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ITALO ROSSI, S.R.L.,

Trst, Italija, Piazzale Legnami 1, vstop 13.
11. 1996, vložek 1,350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kerševan-Saccomano
Marta, Koper, Mužčev trg 1, vstop 13. 11.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kerševan-Saccomano Marta, ime-
novana 13. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen v primeru najemanja in da-
janja posojil, nakupa, prodaje ali obremeni-
tve nepremičnin, ne glede na vrednosti, ter
sklepanja poslov, katerih vrednost v trenut-
ku sklenitve presega 1,000.000 SIT, ko je
za veljavnost posla potrebno predhodno pi-
smeno soglasje večinskega družbenika, t.j.
družabnika Italo Rossi, s.r.l.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje, 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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
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opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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, 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, 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij, 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-106602

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00154 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AGROCVET, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje, se-
dež: Cikava 50, Grosuplje, pod vložno št.
1/05811/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344727
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gliha Franc, razrešen 23. 12. 1996;
direktorica Gliha Jožefa, Grosuplje, Cikava
50, imenovana 23. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil, 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 5211 Trgovi-

na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00473 z dne 24. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29059/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1121111
Firma P & AN, d.o.o., družba za trgovi-

no, Šeškova 14, Ribnica
Skrajšana firma: P & AN, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribnica, Šeškova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Andoljšek Pavel, Ribni-

ca, Prigorica 115, vstop 20. 1. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petek Janez, Dolenja vas, Lipovec 7, vstop
20. 1. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Andoljšek Pavel, imenovan 20. 1.
1997, zastopa družbo samostojno, brez
omejitev; direktor Petek Janez, imenovan
20. 1. 1997, zastopa družbo samostojno,
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;

5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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, 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 52481 Trgovina na drobno s
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športno opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-106607

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00535 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GENKAI, Podjetje za go-
stinstvo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trubarjeva 50, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23327/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5817552
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Rg-106610

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00578 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa O.A. TRAVEL AND AVI-
ATION, d.o.o., Skopje, Podružnica Ljub-
ljana,  sedež:  Rožna dolina, c.  XVII/19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/28598/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5967473
Sedež: Ljubljana, Trstenjakova 1a

Rg-106612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00614 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa JESENIK IN DR., trgovina,
zastopstvo, d.n.o., Gašperšičeva 6, Ljub-
ljana, sedež: Gašperšičeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in naslova ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5715270
Firma: JESENIK IN DR., trgovina, za-

stopstvo, d.n.o., Ul. Gradnikove brigade
6, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Ul. Gradnikove bri-
gade 6

Ustanovitelja: Žarin Dragiša, Pula, M.
Oreškoviča 14, vstop 18. 4. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Je-

senik Silva, Ljubljana, Ul. Gradnikove bri-
gade 8, vstop 30. 3. 1992, vložek 8.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Žarin Dragiša, imenovan 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Jesenik Silva, imenovana 18. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106625

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01300 z dne 26. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29072/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125206
Firma: PVP INTERNATIONAL, založ-

ništvo in trženje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PVP INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot heroja Trtnika 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Petra, Ljubljana,

Beblerjev trg 6, vstop 4. 3. 1997, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Piško Igor, Koper, Pobeška c. 20, vstop 4. 3.
1997, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Piško Igor, imenovan 4. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini 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; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki, 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 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.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
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nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-106629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01546 z dne 4. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29096/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1191829
Firma: A CON, svetovanje in market-

ing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana   firma:   A  CON,   d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjup Ada in Božnik

Marjan, oba Ljubljana, Pod jelšami 12, vsto-
pila 19. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorjup Tomaž, imenovan 19. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2212
Izdajanje časopisov; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-106633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01650 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MORINO & CO, Gradbe-
ništvo  in  posredovanje  nepremičnin,
d.n.o., Ljubljana, Masarykova 17, sedež:
Masarykova 17, Ljubljana, pod vložno št.

1/26620/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5898757
Firma: MORINO & CO, Gradbeništvo

in   posredovanje   nepremičnin,   d.n.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Ul. Jožeta Jame 14

Rg-106634

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01656 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ESIH TTG, trgovina, turi-
zem in gostinstvo, d.o.o., Slape 36, Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/19096/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nadomest-
ni sklep za Srg 96/05501 - spremembo fir-
me, osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663547
Firma: ED TTG, trgovina, turizem in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ED TTG, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Esih Darko, Ljubljana-Po-

lje, Slape 36, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-

govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-106636

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01768 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DOMINA ACTIVA, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Trzin, sedež: Kidriče-
va  104,  Trzin,  Mengeš,  pod vložno  št.
1/14461/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča nadomestni sklep za Srg 96/4231 -
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5560632
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Rg-107114

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00831 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu   vpisa   POSLOVNI   SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5300231
Vpiše se sklep skupščine o zmanjšanju

osnovnega kapitala z umikom delnic:
Lastne delnice, pridobljene po 57. členu

statuta družbe, se umaknejo na dan 31. 12.
1996. Teh delnic je 127.600.
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Osnovni kapital družbe, ki znaša
34.718,400.000 SIT, se z umikom 127.600
delnic zmanjša in znaša 33.442,400.000 SIT.

Rg-107115

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00443 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SRP, Družba za prestruktu-
riranje in upravljanje podjetij, d.d., se-
dež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26449/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5908345
Vpiše se sklep o povečanju osnovnega

kapitala na podlagi 2. redne seje skupščine
družbe z dne 22. 1. 1997, da se osnovni
kapital družbe z novimi vložki v višini
640,400.000 SIT poveča od 220,600.000
SIT na 861,000.000 SIT.

Rg-107116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00248 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa WEMEX Transalpine, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., Komenda, sedež:
Zadružna ulica 12, Komenda, pod vložno
št. 1/12299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in družbene
pogodbe z dne 17. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5488052
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pivka Dušan, razrešen 17. 12. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Pivka Bojan,
Komenda, Zadružna ulica 12, imenovan
17. 12. 1996, ki mora pridobiti soglasje
družbenikov za naslednja dejanja: pridobi-
vanje, prodaja in obremenitev zemljišč in
pravic v zvezi z zemljišči; pridobivanje in
prodaja poslovnih deležev v drugih druž-
bah, ustanovitev ali ukinitev podružnic;
sklepanje pogodb o zaposlitvi in o delu, pri
katerih je odpovedni rok več kot tri mesece
ali če znaša letno plačilo več kot 100.000
DEM v tolarski protivrednosti; nakup os-
novnih sredstev nad 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti; investicije in prodaja nalož-
benega premoženja; najemanje kreditov nad
vsoto 100.000 DEM v tolarski protivredno-
sti; prevzem poroštvenih in garancijskih ob-
veznosti; sklepanje kooperacijskih pogodb.

Rg-107120

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06552 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28908/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996732
Firma: FIŠINGER & COMPANY, sto-

ritve, trgovina, proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: FIŠINGER & COM-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Hudovernikova 11
Ustanovitelja: Fišinger Roman, Ljublja-

na, Hudovernikova 11, vstop 6. 12. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Fišinger Maja, Mengeš, Kidričeva ul.
19, vstop 6. 12. 1996, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Fišinger Maja, imenovana 6. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Fi-

šinger Roman, imenovan 6. 12. 1996, kot
pomočnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.

Rg-107121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06543 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28885/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5996716
Firma:  BARVA-LESK  KOVAČIČ  &

Co.,  zaključna  gradbena  dela,  d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  BARVA-LESK  KO-
VAČIČ & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Zvezda 18
Ustanovitelja: Kovačič Vladimir, Ig,Ig

262, vstop 6. 12. 1996, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Ostanek Antonija, Ljubljana, Zvezda
18, vstop 6. 12. 1996, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Ostanek Antonija, imenovana 6.
12. 1996, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev; direktor Kovačič Vla-
dimir, imenovan 6. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997: 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg-107122

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06491 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu  vpisa  JAAF  -  MAZOVEC  IN
PARTNER, delikatesa, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Zaloška 55, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbene pogodbe z dne 4. 12. 1996
in dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5910765
Firma: JAAF - MAZOVEC IN PART-

NER, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JAAF - MAZOVEC

IN PARTNER, d.n.o.
Sedež: Ljubljana, Tiranova ulica 8
Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:

52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107123

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06434 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu   vpisa   POSLOVNI   SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družbe MERCATOR-NANOS, d.d.,
Postojna, vpisana na št. reg. vl.: 1/01380/00
Okrožnega sodišča Koper s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Vpiše se pripojitev družbe MERCA-

TOR-NANOS, Trgovina na debelo in drob-
no, d.d., s sedežem v Postojni, Tržaška 59,
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št. reg. vl.: 1/101380/00 Okrožnega sodišča
Koper na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 7. 11. 1996.

Rg-107124

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06432 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu   vpisa   POSLOVNI   SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družbe MERCATOR-RUDAR, d.d.,
Idrija, vpisana na št. reg. vl.: 1/00073/00
Okrožnega sodišča Nova Gorica s temile
podatki:

Matična št.: 5300231
Vpiše se pripojitev družbe MERCA-

TOR-RUDAR, Trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Idrija, s sedežem v Idriji, Lapaj-
netova 1, št. reg. vl.: 1/00073/00 Okrožnega
sodišča Nova Gorica na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 7. 11. 1996.

Rg-107125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06431 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu   vpisa   POSLOVNI   SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev    družbe    MERCATOR-SEVNICA,
d.o.o.,  Sevnica,  vpisana na št. reg. vl.:
1/01053/00 Okrožnega sodišča Krško s te-
mile podatki:

Matična št.: 5300231
Vpiše se pripojitev družbe MERCA-

TOR-SEVNICA, kmetijska proizvodnja, tr-
govina in storitve, s sedežem v Sevnici, Sav-
ska cesta 20b, št. reg. vl.: 1/01053/00 Okrož-
nega sodišča Krško na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 22. 11. 1996.

Rg-107126

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06430 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu   vpisa   POSLOVNI   SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družbe MERCATOR-PRESKRBA,
d.o.o., Krško, vpisana na št. reg. vl.:
1/00932/00 Okrožnega sodišča Krško s te-
mile podatki:

Matična št.: 5300231
Vpiše se pripojitev družbe MERCA-

TOR-PRESKRBA, trgovsko podjetje na de-
belo in drobno, d.o.o., Krško, s sedežem v
Krškem, Cesta krških žrtev 47, št. reg. vl.:
1/00932/00 Okrožnega sodišča Krško na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11.
1996.

Rg-107129

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06133 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu   vpisa   OBNOVA,   inženiring,
Ljubljana, Škofova 7, d.o.o., sedež: Škofo-
va 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/02274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in družbene
pogodbe z dne 4. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5289017
Firma: OBNOVA, Podjetje za gradbe-

ništvo,   trgovino   in   inženiring,  d.o.o.,
Ljubljana

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

Rg-107130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05697 z dne 14. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985587

Firma: EUROFILTRI, proizvodnja vi-
soko frekvenčnih filtrov, d.o.o., Ljublja-
na

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta dveh cesarjev
403

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: ISKRA SEM, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta dveh cesarjev 403, vstop 16.
10. 1996, vložek 735.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; HF SHIELDING, Joachim
Broede, GmbH, Hagen, Industriestr. 6, vs-
top 16. 10. 1996, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinč Martin, Ljubljana, Ilirska 22,
imenovan 16. 10. 1996, kot poslovodja za-
stopa družbo neomejeno, razen z omejitva-
mi, ki so navedene v členu 20 družbene
pogodbe o ustanovitvi s tem, da mora direk-
tor-poslovodja za določene posle dobiti so-
glasje skupščine, in sicer: za sklenitev po-
slov, pri katerih obveznosti družbe presega-
jo znesek 5,000.000 SIT; pred nakupom,
obremenitvijo, prodajo ali zakupom nepre-
mičnin, izdajanjem jamstev in poroštev;
pred ustanovitvijo ali opustitvijo podružnic;
pred ustanovitvijo in udeležbo na hčerin-
skih firmah ali udeležbo v tihih družbah;
pred investicijami, katerih nabavna vred-
nost presega 1,000.000 SIT; pred nakupom
in prodajo deležev v družbah; pred pridobi-
tvijo posojil in kreditov, ki presegajo zne-
sek 5,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107132

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05512 z dne 6. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28887/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5967643

Firma: ALDO INC, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo, zastopništvo, storitve, iz-
voz in uvoz, gostinstvo, turizem, šport in
marketing, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kvedrova 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Aleš, Ljubljana,

Kvedrova 20, vstop 24. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinar Aleš, imenovan 24. 10. 1996,
kot poslovodja (direktor) zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 01250 Reja drugih živali;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 10100 Pridobivanje črnega premoga;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 10300 Pridobivanje šote; 14110 Prido-
bivanje kamnin za gradbene namene; 14120
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 15110 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 15720 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predela-
va čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 15890 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 17110
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 17120 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 17130 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
17140 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 17150 Sukanje in priprava naravne svi-
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le ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 17160 Proizvod-
nja šivalnih sukancev; 17170 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 17210
Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 17230 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 17240 Tka-
nje preje tipa svile; 17250 Tkanje druge
tekstilne preje; 17300 Plemenitenje teksti-
lij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin;
21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 21220
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
21240 Proizvodnja tapet; 21250 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 24520 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 24610 Proizvodnja razstre-
liv; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 25120 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26140 Proizvodnja steklenih vlaken; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 26820 Pro-

izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvod-
nja drugega orodja; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja
traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 30010 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
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; 45500 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; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo, 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
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rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021

Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-107135

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03534 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LESPATEX, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška c.
132, Ljubljana, pod vložno št. 1/08718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419581
Ustanovitelji: Gregorič Margareta, Ljub-

ljana, Cesta na Vrhovce 73, vstop 18. 9.
1990, vložek 6,857.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; TEGOLA CANADESE
S.p.A., Vitorio Veneto, Treviso, Via Dell’in-
dustria 21, vstop 21. 6. 1996, vložek
12,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kanalec Goran, Ljubljana, Skapinova 11,
vstop 11. 7. 1996, vložek 2,696.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; De Tina Lucia-
no, Udine, Via della Rosta Codroipo, vstop
7. 11. 1996, vložek 2,696.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ferenčič Franko, iz-
stop 21. 6. 1996; Dežman Maks, izstop 21.
6. 1996; Močnik Janez, izstop 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 5010 Trgovina z motorni-
mi 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; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecialaiziranih 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, 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, 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 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; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
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; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.
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Rg-107171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19470 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HEDONI, integralni mar-
keting, d.o.o., Izlake, sedež: Izlake 115,
hotel Medijske toplice, Izlake, pod vložno
št. 1/11382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, naslova
ustanovitelja in zastopnika, povečanje os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5464382
Firma: HEDONI, Vizija in poslanstvo,

d.o.o., Izlake
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Seme Bogo, Ljubljana, Uli-

ca bratov Učakar 114, vstop 18. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Seme Bogo, imenovan 18. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj,
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-107176

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17725 z dne 4. 2. 1997 pod
št. vložka 1/28875/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5885663
Firma:   SOCIETE   INTERNATIO-

NALE   DE   TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES Scrl, Avenue Henri
Matisse   14,   1140  Bruxelles,  Belgija
(S.I.T.A.), Podružnica Ljubljana, Kotni-
kova 5

Skrajšana firma: S.I.T.A., Podružnica
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelj: Societe Internationale de

Telecommunications Aeronautiques Scrl
(Skrajšano S.I.T.A.), Bruxelles, Avenue
Henri Matisse 14, vstop 13. 9. 1996, odgov-
ornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbanc Matjaž, Ljubljana, Bratov Ja-
kopičev 6, imenovan 20. 8. 1996, skupaj z
direktorjem za Slovenijo lahko: opravlja
običajne transakcije vlaganja ali dviga na
račune, odprte v imenu družbe v Sloveniji;
sklepa najemne, kupoprodajne ali kreditne

pogodbe s tretjimi osebami, pri čemer skup-
ni znesek vsake posamezne pogodbe ne sme
presegati protivrednosti 10.000 USA dolar-
jev v lokalni valuti, razen, če je bila pode-
ljena posebna prokura; prevzema obvezno-
sti za družbo, z omejitvijo navedeno v gor-
njem odstavku, do civilnih oblasti in pred-
vsem do davčnih in telekomunikacijskih
organov in organov civilnega letalstva; na-
jema lokalne telekomunikacijske vode in
terminalsko opremo, potrebno za delovanje
družbe S.I.T.A., od nacionalnih organov za
telekomunikacije in priznanih privatnih ope-
raterskih agencij (R.P.O.A.); sprejema urad-
na in kakršna koli druga obvestila v imenu
družbe.

S prehodno pisno privolitvijo generalne-
ga direktorja družbe S.I.T.A. za centralno in
vzhodno Evropo lahko tudi; opravlja for-
malnosti v zvezi z odpiranjem bančnega ra-
čuna v imenu družbe; proda določeno pre-
moženje družbe, če začetna vrednost tega
premoženja ne presega protivrednosti
10.0000 USA dolarjev v lokalni valuti.

Brez posebnega pooblastila ne sme pro-
dati premoženja družbe, nastopiti na sodišču
v imenu družbe in odstopiti sedanjega poob-
lastila.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1997: 642
Telekomunikacije; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-107187

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01469 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  UMETNI  KAMEN,  Za-
ključna dela v gradbeništvu, d.o.o., sedež:
Tesovnikova 88a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5066999
Ustanovitelja: Ahlin Justi, Ljubljana, Po-

dutiška 24, vstop 13. 5. 1996, vložek
438.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prebil Danijel, Ljubljana, Cesta v Gorice
4a, vstop 13. 5. 1996, vložek 495.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107188

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01366 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  KLAVDIJA,  podjetje  za
uvoz-izvoz,   trgovino,   zastopanje   in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Društvena 2,
sedež: Društvena 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejavno-
sti, zastopnika, družbene pogodbe z dne 4.
3. 1997 in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5591147
Firma: PIK MARKETING, trgovina,

zastopstva in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  PIK  MARKETING,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 217
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Peklaj Jernej, Ljubljana, Društvena
2, imenovan 4. 3. 1997, kot namestnik di-
rektorja zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, 8041 Dejavnost vozniških šol;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-107189

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01320 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  EURODOM,   trgovska
družba, d.o.o., sedež: Šmartinska 152g,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24799/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, zastopnika in
družbene pogodbe z dne 4. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5754500
Firma:  BAUMAX,  trgovska  družba,

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

Ljubljana
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Koprivc Emil, Polenšak, Prerad 42,
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razrešen 4. 2. 1997 in imenovan za direktor-
ja - poslovodjo, ki zastopa in predstavlja
družbo samo skupaj s prokuristom g. Ewal-
dom Repnikom; prokurist Mayr Herman,
razrešen 4. 2. 1997; prokurist Repnik Ewald,
Klosterneuburg, Avstrija, Am Oelberg
26-30, imenovan 4. 2. 1997.

Rg-107190

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01301 z dne 17. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29032/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1191420
Firma:  ROETTIG  &  RUTKOWSKI

HUMAN RESOURCES CONSULTANTS
GESELLSCHAFT   MBH,   Podružnica
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Čopova ulica 14
Ustanovitelj: ROETTTIG & RUT-

KOWSKI HUMAN RESOURCES CON-
SULTANTS GESELLSCHAFT MBH,
Wien, Oppolzergasse 6/4, vstop 20. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Luckmann Barbara, Ljubljana, Na
Jami 7, imenovana 20. 12. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484

Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-107192

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01264 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  PRIMAPLIN,  trgovsko
podjetje z energetskimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24729/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5808812
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Drobnič Nada, razrešena 28. 2.
1997; prokuristka Furlan Zvonka, Ljublja-
na, Šišenska cesta 2, imenovana 1. 3. 1997.

Rg-107195

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01254 z dne 17. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29030/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125281
Firma:  TAVNA  TRANS,  družba  za

transport in špedicijo, d.o.o., Ljubljana,
Rusjanov trg 8

Skrajšana   firma:   TAVNA   TRANS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 8
Osnovni kapital: 2,750.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrovič Milorad, Ljublja-

na, Rusjanov trg 18, vstop 7. 2. 1997, vlo-
žek 2,750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrovič Milorad, imenovan 7. 2.
1997, zastopa in predstavlja družbo neome-
jeno.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami, 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
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va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje, 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-107196

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01231 z dne 19. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125249
Firma:   BLAGOS,   podjetje  za  go-

stinstvo, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: BLAGOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Lambergerjeva uli-

ca 12
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fortuna Irena, Ljubljana,

Pohlinova ulica 1, vstop 21. 2. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gostiša Blaž, Ljubljana, Lambergerjeva uli-
ca 12, vstop 21. 2. 1997, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gostiša Blaž, imenovan 21. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2412 Proizvodnja bar-
vil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemi-
kalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni  obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-

menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja, 2862 Proizvodnja drugega
orodja, 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 3001 Proivodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi, 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili, 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
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ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
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; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-107197

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/0122 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  STUDIO  POL  PREIN-
FALK & CO., d.n.o., podjetje za medij-
ske komunikacije, Ljubljana, Streliška 3,
sedež: Streliška 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26175/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, zastopnika in družbene po-
godbe z dne 24. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5879442
Firma:  PRO-CAMP  PREINFALK  &

CO., d.n.o., podjetje za medijske komuni-
kacije, Ljubljana, Streliška 3

Skrajšana firma: PRO-CAMP PREIN-
FALK & CO., d.n.o., Ljubljana

Ustanovitelj: Onič Gojko, izstop 24. 2.
1997; Petrič Tomaž, Domžale, Ljubljanska
103, vstop 24. 2. 1997, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Onič Gojko, razrešen 24. 2. 1997;
zastopnik Petrič Tomaž, imenovan 24. 2.
1997, zastopa družbo neomejeno.

Rg-107198

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01204 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125184
Firma: ROBIDA IN PARTNER, trgovi-

na in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROBIDA IN PART-

NER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Loko 20
Ustanovitelja: Robida Jurij Jakob, Ljub-

ljana, Cesta na Loko 20, vstop 18. 2. 1997,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Šporar Jožica, Vi-
dem-Dobrepolje, Kompolje 65, vstop 18. 2.
1997, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Robida Jurij Jakob, imenovan 18. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Šporar Jožica, imenovana 18. 2. 1997,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina

na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
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Rg-107201

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00893 z dne 25. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29064/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124722

Firma: HPC, Podjetje za veletrgovino
z  računalniško  in  pisarniško  opremo,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Šlandrova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: HERMES PLUS, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče, Šlandrova 2, vstop 27. 1.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dernovšek Iztok, Koper, Šarhova uli-
ca 26, imenovan 27. 1. 1997, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5150 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propa-
giranje, 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-107202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00892 z dne 11. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125966
Firma: 2 PI, finančno in računalniško

svetovanje, d.o.o., Komenda, Sadarjeva
ulica 10

Skrajšana firma: 2 PI, d.o.o., Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Komenda, Sadarjeva ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ipavec Pavel, vložek

900.000 SIT; Ipavec Breda, vložek 450.000
SIT in Ipavec Petra, vložek 150.000 SIT,
vsi Komenda, Sadarjeva ulica 10, vstopili
10. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ipavec Pavel, imenovan 10. 2. 1997,
zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5150 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-107203

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00885 z dne 11. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29002/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124684

Firma: ABBA ZAVAROVANJE, Poob-
laščena zavarovalna agencija, d.o.o.

Skrajšana firma: ABBA ZAVAROVA-
NJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina cesta
XV/1a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Bajt Aleš, Ljubljana, Do-
lenjska cesta 48, vstop 7. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajt Aleš, imenovan 7. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-107226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07020 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CENTROMERKUR, trgov-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Tru-
barjeva  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13242/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev k CENTROMERKUR, d.d.
(prej: TROMER, p.o.), vpisan na št. reg. vl.:
1/01985/00 s temile podatki:

Matična št.: 5517664
Pripojitev k CENTROMERKUR-ju, Tr-

govsko podjetje, d.d. (prej: TROMER, p.o.),
vpisan na št. reg. vl.: 1/01985/00 na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 10. 12. 1996.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-107227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07019 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TROMER, Trgovsko pod-
jetje, p.o., Ljubljana, sedež: Trubarjeva
1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.  1/01985/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti, pripojitev družbe CENTRO-
MERKUR, d.d., spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnikov in člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5090806
Firma: CENTROMERKUR,  Trgovsko

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: CENTROMERKUR,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 230,840.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 12.
1996, vložek 23,084.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vstop 10. 12. 1996, vlo-
žek 31,778.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova ul. 28, vstop 10. 12. 1996, vložek
65,846.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 10.
12. 1996, vložili 44,924.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 10. 12. 1996, vložili
65,208.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jerše Franc, razrešen 10. 12. 1996; pred-
sednik uprave Eržen Dušan, Kranj, Kidriče-
va 23, imenovan 10. 12. 1996, kot predsed-
nik začasne uprave zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Šketa Jožef, Ljublja-
na-Dobrunje, Litijska cesta 224, imenovan
10. 12. 1996, kot član začasne uprave zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Starič Lidija,
predsednica, Ravnikar Fani, namestnica,
Gruban-Perko Marjeta, Godec Terezija in
Šinkovec Vida, vstopile 10. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5170 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
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dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestruktuiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00781/01190 - 1996/MD z dne
24. 12. 1996 in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah vpisana v sodni regi-
ster s sklepom Srg 96/07019 dne 17. 3. 1997.

Pripojitev družbe CENTROMERKUR,
trgovsko podjetje, d.d., s sedežem v Ljub-
ljani, Trubarjeva 1, vpisana na št. reg. vl.:
1/13242/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 10. 12. 1996.

Rg-107229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06518 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  UMETNI  KAMEN,  Za-
ključna dela v gradbeništvu, d.o.o., sedež:
Tesovnikova 88a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.:5066999
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop 9.
10. 1996; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova ul. 28, vstop 13. 5. 1996,
vložek 8,216.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; INFOND AREH PID, d.d., Mari-
bor, Trg svobode 6, vstop 20. 9. 1996, vlo-
žek 8,573.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; INFOND STOLP, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Maribor, Trg svobode
6, vstop 9. 10. 1996, vložek 4,287.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06499 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOŠOLA HAPPY, Pod-
jetje za učenje kandidatov za voznike mo-

tornih vozil, d.o.o., Ljubljana, Trg okto-
brske revolucije 6, sedež: Trg oktobrske
revolucije  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07668/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti,
naslova, ustanovitelja in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5355419

Firma: 1 MAH, podjetje za poučevanje,
trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: 1 MAH, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelj: Mahić Jasmir, Ljubljana,
Brodarjev trg 6, vstop 4. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahić Jasmir, imenovan 4. 6. 1990,
zastopa in predstavlja družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;

6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-107231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05575 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SNEŽINKA, podjetje za
šport in rekreacijo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24113/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe z dne 14.10.1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5799309

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozinc Adi, razrešen 11. 10. 1996;
zastopnica Hočevar Darja, Ljubljana Polje,
Novo Polje, Cesta XXI/60, razrešena 11.
10. 1996 kot namestnica direktorja in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-107233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03182 z dne 16. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ARKADA Dva, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Ce-
lovška  206,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/26948/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta z dne 10. 6. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5913063

Rg-107234

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04350 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  KOVINAR  TRGOVINA,
storitve in trgovina, d.o.o., Kočevska Re-
ka, pod vložno št. 1/12977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.d., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dele-
žev, zastopnika, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5509475
Firma: KOVINAR TRGOVINA, d.d.,

Kočevska Reka
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kočevska Reka, Kočevska Reka

št. 40
Osnovni kapital: 17,990.000 SIT
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Ustanovitelji: Antič Alojz, Kočevje, Tur-
jaško naselje 7, vstop 12. 7. 1991, vložek
475.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Arko Franc, Kočevje, Klinja vas 2, vstop
12. 7. 1991, vložek 380.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Baloh Andrej, Kočevje,
Bršljinova pot 1, vstop 12. 7. 1991, vložek
25.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Briški Bojan, Kočevje, Borova pot 2, vstop
12. 7. 1991, vložek 735.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Briški Jožef, Kočevje,
Šalka vas 29, vstop 12. 7. 1991, vložek
235.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Butala Karel, Kočevje, Kidričeva ul. 7, vs-
top 12. 7. 1991, vložek 120.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Curl Branko, Stara
cerkev, Gorenje n.h., vstop 12. 7. 1991, vlo-
žek 535.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čop Danica, Kočevje, Omerzova ul. 19,
vstop 12. 7. 1991, vložek 120.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Eršte Jožef, Ko-
čevje, Podgorska ul. 2, vstop 12. 7. 1991,
vložek 315.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Golob Jože, Kočevje, Streliška ul. 6,
vstop 12. 7. 1991, vložek 320.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Henigman Stane,
Kočevje, Ul. H. Marinclja 8/IIa, vstop 12. 7.
1991, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ivančič Alojz, Kočevje, Livold
63, vstop 12. 7. 1991, vložek 1,260.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ivanež Matija,
Kočevje, Mestni log II/16, vstop 12. 7. 1991,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jakovac Zlatko, Kočevje, Prešernova
9, vstop 12. 7. 1991, vložek 55.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Janež Ivan, Ko-
čevje, Ljubljanska c. 31, vstop 12. 7. 1991,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Janež Marjan, Kočevje, Ljubljanska
c. 33, vstop 12. 7. 1991, vložek 5.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Janežič Miran,
Stara cerkev, Srednje Ložine n.h., vstop 12.
7. 1991, vložek 180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jarc Emilijan, Kočevje, Ko-
lodvorska c. 2, vstop 12. 7. 1991, vložek
365.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jonke Olga, Kočevje, Ul. H. Marinclja 4,
vstop 12. 7. 1991, vložek 410.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jureč Joško, Ko-
čevje, Mozelj 15a, vstop 12. 7. 1991, vložek
170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kaluža Branka, Kočevje, Livold 21b, vstop
12. 7. 1991, vložek 655.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kaluža Vojko, Kočevje,
Livold 21b, vstop 12. 7. 1991, vložek
425.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kastelic Alojzij, Kočevje, Željne 3b, vstop
12. 7. 1991, vložek 185.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kegel Jože, Kočevje,
Bračičeva ul. 11a, vstop 12. 7. 1991, vložek
620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klarič Blaž, Kočevje, TZO 37, vstop 12. 7.
1991, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Klepec Jože, Horjul, Ljubgojna
29, vstop 12. 7. 1991, vložek 495.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klobučar Mar-
jan, Ljubljana, Zaloška c. 65b, vstop 12. 7.
1991, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Klobučarič Vido, Kočevje, Ul.
H. Marinclja 6, vstop 12. 7. 1991, vložek
105.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kordiš Slavko, Kočevje, Kidričeva ul. 2,
vstop 12. 7. 1991, vložek 185.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kovač Branko,
Kočevska Reka, Štalcerji 4, vstop 12. 7.

1991, vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kovačevič Emil, Kočevje, Li-
vold 56, vstop 12. 7. 1991, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kravanja
Jure, Kočevje, Turjaško naselje 14, vstop
12. 7. 1991, vložek 445.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kure Stanko, Kočevje,
Kajuhovo naselje 34, vstop 12. 7. 1991, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kverh Ivanka, Kočevje, Prešernova ul.
9, vstop 12. 7. 1991, vložek 165.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lavrič Željko,
Loški potok, Srednja vas 4, vstop 12. 7.
1991, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lesar Janez, Dolenja vas, Prigo-
rica 4, vstop 12. 7. 1991, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lindič Dar-
ko, Kočevje, Turjaško naselje 13, vstop 12.
7. 1991, vložek 70.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Majetič Ervin, Nova vas, Dren
2, vstop 12. 7. 1991, vložek 25.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Milunovič
Zdravko, Stara cerkev, Dolnje Ložine 5, vs-
top 12. 7. 1991, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Novak Ivan, Kočev-
je, Kočevska cesta 63, vstop 12. 7. 1991,
vložek 380.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Novak Jože, Kočevje, Željne 1, vstop
12. 7. 1991, vložek 85.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Novak Roman, Kočev-
je, Mahovnik 78, vstop 12. 7. 1991, vložek
55.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oberstar Vlado, Kočevje, Turjaško naselje
8, vstop 12. 7. 1991, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Obranovič Jo-
že, Kočevje, Cesta na Trato 1, vstop 12. 7.
1991, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Oražem Janez, Dolenja vas, Pri-
gorica 7, vstop 12. 7. 1991, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Osvald
Viktor, Ribnica, Breže 29, vstop 12. 7. 1991,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Perger Jože, Kočevje, Ul. H. Marinc-
lja 2, vstop 12. 7. 1991, vložek 195.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peterlin Anton,
Kočevje, Kidričeva ul. 4, vstop 12. 7. 1991,
vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plot Danilo, Kočevska Reka, Štalcar-
ji 8, vstop 12. 7. 1991, vložek 55.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podlogar Ro-
bert, Stara cerkev, Konca vas 22, vstop 12.
7. 1991, vložek 15.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pretner Slavko, Kočevje, Ko-
čevska cesta 51, vstop 12. 7. 1991, vložek
255.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Rački Srečko, Kočevje, Podgorska ul. 10,
vstop 12. 7. 1991, vložek 75.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Resnik Milan, Hor-
jul, Ljubgojna 17, vstop 12. 7. 1991, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Ru-
parčič Miro, Kočevje, Trata I/6, vstop 12. 7.
1991, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Suhadolnik Martina, Stara cer-
kev, Mlaka 11, vstop 12. 7. 1991, vložek
175.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šauer Pavel, Kočevje, Črni potok 17, vstop
12. 7. 1991, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Špiletič Milan, Kočev-
je, Kidričeva ul. 6, vstop 12. 7. 1991, vložek
265.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štefanič Karel, Vas, Vas 8, vstop 12. 7.
1991, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šterbenc Peter, Kočevje, Remi-
hova ul. 22, vstop 12. 7. 1991, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,

Štimac Dražen, Brod na Kolpi, Gusti laz 5,
vstop 12. 7. 1991, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Švegelj Darinka, Ko-
čevje, Remihova ul. 22, vstop 12. 7. 1991,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Švegelj Jože, Kočevje, Remihova ul.
22, vstop 12. 7. 1991, vložek 390.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turk Jožica,
Stara cerkev, Stari log 11, vstop 12. 7. 1991,
vložek 285.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Verderber Goran, Kočevje, Ob Ma-
hovniški c. 5, vstop 12. 7. 1991, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Umek Mihael, Ribnica, Otavice 7a, vstop
12. 7. 1991, vložek 1,030.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žagar Rajko, Kočev-
je, Kočevska c. 119, vstop 12. 7. 1991, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Jože, Stari trg ob Kolpi, Predgrad 42,
vstop 12. 7. 1991, vložek 65.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Žagar Silvica, Ko-
čevje, Livold 26a, vstop 12. 7. 1991, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Tone, Kočevje, Ljubljanska c. 33, vs-
top 12. 7. 1991, vložek 120.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kovinar Kočevje,
Kočevje, Reška c. 23, vstop 12. 7. 1991,
vložek 220.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vajdetič Jože, izstop 30. 11. 1991;
Pirc Dušan, izstop 29. 2. 1992; Jerbič Ber-
narda, izstop 18. 4. 1992; Žagar Milan, iz-
stop 31. 7. 1992; Fink Borut, izstop 29. 2.
1992; Mihelič Igor, izstop 14. 1. 1992; Vr-
hovšek Rudi, izstop 30. 11. 1993; Koruzar
Romana, izstop 4. 6. 1993; Bavčar Bogdan,
izstop 24. 6. 1993; Colnar Josip, izstop 4.
11. 1993; Kovačec Jože, Kočevje, Trdnjava
17, vstop 12. 7. 1991, vložek 15.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ahac Stane, Ko-
čevje, Turjaško naselje 4, vstop 19. 4. 1995,
vložek 285.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Janežič Anton, Kočevje, Kidričeva 5,
vstop 19. 4. 1995, vložek 310.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Križ Borut, Ko-
čevje, C. v Mestni log V/1, vstop 19. 4.
1995, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Perger Aleš, Kočevje, Ul. Hero-
ja Marinclja 2, vstop 19. 4. 1995, vložek
25.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pa-
pež Silvo, Kočevje, Kajuhovo naselje 2, vs-
top 19. 4. 1995, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Curl Branko, razrešen 18. 10. 1994;
direktor Ivančič Alojz, razrešen 18. 10. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki kot
uprava - direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Kaluža Vojko,
Kravanja Jure, Umek Mihael, Švegelj Da-
rinka in Šauer Pavel, vsi vstopili 18. 10.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 4511 Ru-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6100 Št. 76 – 10. XII. 1997

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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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 svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje, 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-107235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02018 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CENTROMERKUR, trgov-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Tru-
barjeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13242/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5517664
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Eržen Dušan, Kranj, Kidričeva 23, raz-
rešen 10. 12. 1994 in ponovno imenovan za
direktorja, ki kot član uprave zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnik Šketa Jožef,
Ljubljana, Litijska c. 224, imenovan 10. 12.
1994, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ravnikar Bran-
ka, Starič Lidija in Gruban Meta, vstopile
10. 12. 1994 ter Šinkovec Vida in Godec
Terezija, vstopili 13. 3. 1995.

Rg-107238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05611 z dne 8. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5970652
Firma:  LUPO  ENTERPRISE  SDN,

BHD., MALEZIJA, Podružnica Ljublja-
na, Trg republike 3

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Trg republike 3
Ustanovitelj: LUPO ENTERPRISE SDN.

BHD., Petaling Jaya, Lot 21, Jalan 223, vs-
top 21. 5. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baraga Viktor, Grosuplje, Pod hri-
bom 3/7, imenovan 21. 5. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5138
Trgovina 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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-107241

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07235 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa INTERLUX TRADE, Tr-
govina in storitve, Ljubljana, sedež: Ma-
sarykova 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/16781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5651735
Ustanovitelj: INTERLUX LIGHTING,

d.o.o., zunanja in notranja trgovina, Ljub-
ljana, Masarykova 17, vstop 31. 12. 1996,
vložek 2,086.732 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jakša Alojzija, izstop 31. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo,
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-107242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00156 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  MIZARSTVO  GROSU-

PLJE, Družba za izdelavo notranje opre-
me, d.d., sedež: Cesta na Krko 38, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/03439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 19. 12. 1996 in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025737
Člani nadzornega sveta: Dolničar Mar-

jan, Perko Srečko, Strmole Miran, Štrus Jo-
že in Zajc Alojz, vsi izstopili 19. 12. 1996,
ter Zajc Alojz, Veseljko Borut, Osterman
Stane, Strmole Miran in Kastelic Marija,
vstopili 19. 12. 1996.

Rg-107243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00412 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  VESEL,  d.o.o.  -  pekar-
sko-konditorske storitve, Zoisova ul. 23,
Vir, Domžale, sedež: Zoisova ul. 23, Vir,
Domžale, pod vložno št. 1/15636/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. 5588804
Firma: VESEL, d.o.o., Servis motorjev

in prodaja rezervnih delov, Vir, Domžale
Skrajšana firma: VESEL, d.o.o.
Sedež: Vir, Domžale, Zoisova 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vesel Luka, Domžale, Vir,

Zoisova 23, vstop 6. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 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.; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov, 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,

4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela, 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela,
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo,specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
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mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-

jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

NOVA GORICA

Rg-100387

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00596 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/00543/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5312248002
Firma: INTERMAC, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Podružnica Kanal
Skrajšana  firma:  INTERMAC,  d.o.o.,

Podružnica Kanal
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kanal, Kolodvorska 13
Ustanovitelj: INTERMAC, Trgovina in

storitve, d.o.o., Dornberk, Vodnikova 45,
vstop 29. 10. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šini-
goj Danilo, Dornberk, Vodnikova 45, ime-
novan 29. 10. 1996, kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na

debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-100388

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00597 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/00543/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.:5312248003
Firma: INTERMAC, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Podružnica Batuje
Skrajšana  firma:  INTERMAC,  d.o.o.,

podružnica Batuje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Črniče, Batuje 79a
Ustanovitelj: INTERMAC, Trgovina in

storitve, d.o.o., Dornberk, Vodnikova 45,
vstop 20. 10. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šini-
goj Danilo, Dornberk, Vodnikova 45, ime-
novan 29. 10. 1996, kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-

datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-100389

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00598 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/02436/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5851777002
Firma: MISAN, Trgovina in storitve,

d.o.o., Podružnica Batuje
Skrajšana  firma:  MISAN,  d.o.o.,  Po-

družnica Batuje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Črniče, Batuje 79a
Ustanovitelj: MISAN, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Dornberk, Vodnikova 45, vstop
29. 10. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šini-
goj Dušan, Dornberk, Vodnikova 45, ime-
novan 29. 10. 1996, kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-100391

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02267 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PRO MUSICA, izobraže-
vanje in animacija, d.o.o., Dobrovo; se-
dež:  Dobrovo,  Dobrovo,  pod  vložno št.
1/02956/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5736366
Firma: PRO MUSICA, Izobraževanje

in animacija, d.o.o., Dobrovo
Skrajšana firma: PRO MUSICA, d.o.o.,

Dobrovo
Sedež: Dobrovo, Ulica 25. maja 9
Osnovni kapital: 1,507.700 SIT
Ustanovitelja: Kokošar Radovan, Nova

Gorica, Trg Marka Plenčiča 18, Solkan, in
De Posarelli Martina, Nova Gorica, Delpi-
nova 18, vstopila 10. 3. 1993, vložila po
753.850 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kokošar Radovan, imenovan 10. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100393

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00610 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa REJA, Podjetje za trans-
port in špedicijo, d.o.o., Vrtojba, sedež: 9.
September 137, Šempeter, pod vložno št.
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1/00421/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vstop družbenikov, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo osnovnih vlož-
kov, spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5299691
Sedež:  Šempeter,  Mednarod.  mejni

prehod obj. F1
Osnovni kapital: 11,848.971 SIT
Ustanovitelji: Reja Igor, Dobrovo, Ko-

zana 27, vstop 14. 12. 1989, vložek
1,614.000 SIT, REJASPED s.r.l. Gorizia,
Gorizia, Via Blaserno 30, vstop 1. 1. 1995,
vložek 7,813.971, Reja Hilda, Dobrovo, Ko-
zana 27, vstop 16. 11. 1995, vložek
1,614.000 SIT, in Škof Alen, Dobrovo, Ko-
zana 27, vstop 16. 11. 1995, vložek 807.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-100394

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00193 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu   vpisa   SAOP,   Računalništvo,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Cankarjeva
62, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00994/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in spremembo poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5383129
Ustanovitelji: Grebenjak Miran, Nova

Gorica, Gregorčičeva 14, Lozej Radivoj,
Nova Gorica, Cankarjeva 17, Mrhar Mar-
jan, Nova Gorica, Cankarjeva 20, Mugerli
Bogdan, Nova Gorica, Veluščkova 11, Str-
gar Edo, Nova Gorica, Kidričeva 30, Šini-
goj Sonja, Dornberk, Vodnikova 45, Šturm
Robert, Nova Gorica, Cankarjeva 11 in
Tomšič Marko, Renče, Bilje 48, vstopili 3.
4. 1990, vložili po 2,392.112 SIT, ter Rod-
man Peter, Nova Gorica, Kromberška cesta
10, vstopil 1. 1. 1996, vložil 2,392.104 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-100395

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02168 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ATLANT, turizem, posre-
dovanje, trgovina, d.o.o., Kobarid, sedež:
Mlinsko  8,  Kobarid,  pod  vložno  št.
1/01829/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5518890
Firma: ATLANT, Turizem, posredova-

nje, trgovina, d.o.o., Kobarid
Skrajšana firma: ATLANT, d.o.o., Ko-

barid
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Uršič Ivan, Kobarid, Mlin-

sko 8, vložil 10.000 SIT, in Uršič David,

Nova Gorica, Gortanova 25, vložil
1,522.000 SIT, vstopila 2. 10. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uršič
Ivan, razrešen 22. 12. 1994, direktor Uršič
David, imenovan 22. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-100396

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00549 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PARTE, pogrebne storitve,
d.o.o.,  Žapuže,  sedež:  Žapuže 105,  Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/03143/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5770017
Firma:  PARTE,  Pogrebne  storitve,

d.o.o., Žapuže
Skrajšana firma: PARTE, d.o.o., Žapuže
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Ivan, Ajdovščina,

Žapuže 105, vstop 18. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-
gode Ivan, imenovan 18. 6. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Rg-100397

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00625 z dne 22. 11. 996 pri
subjektu vpisa JERMEN, Trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Šempeter pri Gori-
ci, Ul. Prekomorskih brigad 2, sedež: Pre-
komorskih brigad 2, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/03013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5750601
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastilnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2626 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa in mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja dru-
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gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;

7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7482 Pakiranje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-100400

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00617 z dne 27. 11. 1996 pri
subjektu vpisa FERMA - JR, komercialni
posli, proizvodnja, d.o.o., Avče, sedež: Av-
če 34a, Kanal, pod vložno št. 1/03150/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777674
Firma: FERMA - JR, Komercialni po-

sli, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: FERMA - JR, d.o.o.
Sedež: Miren, Miren 1
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1996: 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-100402

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00557 z dne 27. 11. 1996 pri
subjektu vpisa CRIS, Inženiring – trgovi-
na-storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 54, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02421/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5615631
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1996: 1586

Predelava čaja in kave; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 71401 Izposojanje športne opreme;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
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liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-100403

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s kle-
pom Srg št. 96/00416 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KRALJ KOVINARSTVO,
Proizvodnja in storitve, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Partizanska 13, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop in izstop družbe-
nika, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5611156
Ustanovitelj: Kralj Alfonz, izstop 27. 11.

1995; Kralj Lilijana, Nova Gorica, Parti-
zanska 13, vstop 27. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Alfonz, razrešen 27. 11. 1995;
direktorica Kralj Lilijana, imenovana 27. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 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; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2960 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-

ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100404

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00217 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KOMUNALA, Komunalno
podjetje, Nova Gorica, d.d., sedež: C. 25.
junija  1,  Nova  Gorica,  pod  vložno št.
1/00055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015812
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Volk

Davorin, Šempas 173, razrešen 17. 4. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da mora
za nabavo, prodajo ali obremenitev nepre-
mičnin ter najemanje posojil ali dajanje po-
roštev nad zneskom, ki predstavlja več kot
200.000 ECU-jev v protivrednosti SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije, pridobiti
soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Koder Marta,
Kokot Silvo, Mohorko Franc, Vetrih Vik-
tor, Korenč Rajmund, Stres Marjan in Štu-
cin Vida, izstopili 17. 1. 1996; Korošec Ja-
nez, Luin Ana in Marušič Zlatko Martin,
vstopili 17. 1. 1996.

Rg-100405

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02385 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  DAMIS,  Export-import,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Miloševa 4,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, vstop družbenika, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in namestnika direktorja s temile
podatki:

Matična št.: 5532922
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nedeljković Lucija, vsto-

pila 27. 12. 1994, in Nedeljković Dragan,
vstopil 30. 10. 1991, vložila po 750.000
SIT, oba iz Nove Gorice , Miloševa 4, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ne-
deljković Lucija, imenovana 27. 12. 1994,

zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja..

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-100406

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02240 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TEKO, Tehnologija in kon-
strukcije, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Vi-
pavska 4, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika, skrajšano firmo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5309611
Skrajšana firma: TEKO, Nova Gorica,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,737.000 SIT
Ustanovitelja: Batagelj Bogdan, Dobrav-

lje 32, in Kodrič Ivan, Branik, Preserje 87,
vstopila 8. 12. 1989, vložila po 1,368.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Faletič
Alojz, izstopil 13. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
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gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-100409

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00476 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZIDARSTVO KADRIOSKI
& CO, d.n.o., Nova Gorica, sedež: Vojko-
va  103,  Nova  Gorica,  pod vložno št.
1/03404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5856825
Firma: ZIDARSTVO KADRIOSKI &

CO, d.n.o., Šempeter
Sedež: Šempeter, Vrtojbenska cesta 31

Rg-100410

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00611 z dne 29. 11. 1996
pod št. vložka 1/03660/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986613
Firma: PEKARNA BRUMAT, Pekar-

stvo-slaščičarstvo-trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: PEKARNA BRUMAT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Solkan, Sočebranova 1
Osnovni kapital: 111,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brumat Pavel, vložil

111,000.000 SIT, Brumat Ana, vložila
200.000 SIT, Brumat Erik, vložil 150.000
SIT, in Brumat Robert, vložil 150.000 SIT,
vstopili 13. 10. 1996, vsi iz Solkana, Soče-
branova 1.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brumat Pavel, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Brumat Ana, oba
imenovana 13. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-100413

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00134 z dne 4. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOSERVIS GORICA,
Servisne storitve, trgovina, tehnični pre-
gledi, d.d., sedež: Vojkova 49, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00526/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5238803
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šva-

ra Stanislava, razrešena 25. 3. 1996; direk-
tor Simčič Mitja, Nova Gorica, Cankarjeva
74, imenovan 26. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-100416

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00565 z dne 7. 11. 1996 pri
subjektu vpisa HUBELJ, p.o., trgovina, Aj-
dovščina, sedež: Vipavska 6, Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme in skrajšane firme,
kapital, spremembo ustanoviteljev, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, nadzorni svet, spremembo zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5132550
Firma: HUBELJ, Trgovina, d.d.
Skrajšana firma: HUBELJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 293,767.000 SIT
Ustanovitelj: HUBELJ, p.o., Ajdovšči-

na, izstopil 2. 9. 1996; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 108,752.000
SIT, Odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 27,963.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
46,026.000 SIT, delavci po interni razdeli-
tvi, Ajdovščina, Vipavska 6, vložili
51,319.000 SIT, delavci po notranjem od-
kupu, Ajdovščina, Vipavska 6, vložili
45,571.000 SIT, in Občina Ajdovščina, Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, vložila
14,136.000 SIT, vstopili 2. 9. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Veli-
konja Slavica, Ajdovščina, Kidričeva 35,
razrešena 10. 9. 1996, kot v. d. direktorja in
imenovana za direktorico, ki kot predsedni-
ca uprave zastopa družbo brez omejitev, in
članica uprave Batagelj Nadja, Črniče, Go-
jače 1, imenovana 10. 9. 1996, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Klemše-Črnigoj
Marta, Semenič Egon, Durnik Vili in Žigon
Marjetka, vstopili 2. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 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;
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
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za

gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelkI; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 51486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije št. LP
00826/01461-1996/MB z dne 16. 10. 1996.

Rg-100417

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00432 z dne 7. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EKAMANT, brusilni mate-
riali, proizvodnja uvoz izvoz, d.o.o., se-
dež: Orehovje 2, Miren, pod vložno št.
1/03319/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vstop in izstop družbenika, spremem-
bo poslovnega deleža in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5820952
Ustanovitelja: EKAMANT ITALIJA

s.r.l. Italia, izstopil 18. 7. 1996; MEDDOW-
LANDS Ltd, St Peter Port Guernsey, Sarnia
House le Truchot, vstopil 18. 7. 1996, vložil
11,760.000 SIT, in Uršič Aleksander, Mi-
ren, Orehovlje 2, vstopil 8. 12. 1993, vložil
240.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke

porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-100423

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00507 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa YDRIA Motors, d.o.o., Pro-
izvodnja elektromotorjev, Idrija, sedež:
Lapajnetova  9,  Idrija,  pod  vložno št.
1/03339/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829925
Osnovni kapital: 493,613.628,59 SIT
Ustanovitelja: ALCATEL SEL AG,

Stuttgart, Nemčija, Lorenzstrasse 10, vložil
319,236.024,89 SIT, in ROTOMATIKA,
d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spod-
nja Kanomlja 23, vložila 174,377.603,70
SIT – vstopila 7. 12. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 2753 Lit-
je lahkih kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo.

Rg-100424

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00527 z dne 8. 11. 1996 pod
št. vložka 1/03657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970083
Firma:  LABOD  ZALA,  Konfekcija,

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Vojkova 8a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LABOD, Tovarna oblačil,

Novo mesto, p.o., Novo mesto, Seidlova ce-
sta 35, vstop 12. 9. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mohorič Nada, Idrija, Triglavska
3, imenovana 13. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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
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Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-100426

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00506 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno grad-
beno podjetje, Idrija, d.d., sedež: Vojko-
va 8, Idrija, pod vložno št. 1/00179/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5075955
Člani nadzornega sveta: Štucin Dušan,

Poženel Drago in Šemrov Vojko, izstopili
27. 8. 1996; Birsa Egidij in Podobnik Mi-
ran, vstopila 27. 8. 1996.

Rg-100428

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00555 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EUROSHOE, Uvoz - izvoz,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Cankarjeva
84, Nova Gorica, pod vložno št. 1/01876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5531314
Sedež: Nova Gorica, Vipavska cesta 50,

Rožna dolina

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja.

Rg-100429

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00556 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PAMI, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Bratuževa 7, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/03314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821223
Sedež: Nova Gorica, Vipavska cesta 50,

Rožna dolina
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 1930

Proizvodnja obutve; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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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; 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;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Rg-100430

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00544 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa Projektiranje in investitor-
ski inženiring PROJEKTIVA GORICA,
d.o.o., v družbeni lastnini, Nova Gorica,
sedež: Erjavčeva 19, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme in sedeža, povečanje ka-
pitala, spremembo ustanoviteljev, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5456754
Firma: PROJEKTIVA GORICA, Pod-

jetje za projektiranje in investitorski in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica

Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 37
Osnovni kapital: 18,920.000 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno podjet-

je Gorica, p.o., izstopilo 5. 2. 1996; Kragelj
Branimir, Nova Gorica, Bratov Hvalič 131,
vložil 610.000 SIT, Kragelj Marjeta, Nova
Gorica, Bratov Hvalič 131, vložila 300.000
SIT, Kragelj Urša, Nova Gorica, Bratov
Hvalič 131, vložila 100.000 SIT, Kragelj
Jaka, Nova Gorica, Bratov Hvalič 131, vlo-
žil 100.000 SIT, Kristančič Mitja, Nova Go-
rica, Cankarjeva 84, vložil 560.000 SIT, Kri-
stančič Katja, Nova Gorica, Cankarjeva 84,
vložila 300.000 SIT, Kristančič Črt, Nova
Gorica, Cankarjeva 84, vložil 100.000 SIT,
Černe Oliver, Šempeter pri Gorici, Obmej-
na cesta 26, vložil 560.000 SIT, Černe Uroš,
Šempeter pri Gorici, Obmejna cesta 26, vlo-
žil 100.000 SIT, Karadžič Tamara, Šempe-
ter pri Gorici, Prekomorskih brigad 21, vlo-
žila 610.000 SIT, Rajer Jernej, Nova Gori-
ca, Iztokova 24, vložil 610.000 SIT, Kragelj
Marko, Nova Gorica, Kidričeva 18, vložil
380.000 SIT, Tonkli Ljubo, Nova Gorica,
Cankarjeva 14, vložil 160.000 SIT, Petrič
Aleksander, Nova Gorica, Iztokova 18, vlo-
žil 310.000 SIT, Bizjak Patricija, Nova Go-
rica, Iztokova 18, vložila 300.000 SIT, Ba-
tistič Božidar, Šempeter pri Gorici, A. Ga-
brščka 90, vložil 400.000 SIT, Pahor Boris,
Šempeter pri Gorici, Poljska pot 12, Vrtoj-
ba, vložil 120.000 SIT, Mihelič Bajramovič
Bojana, Nova Gorica, Cankarjeva 26, vloži-
la 10.000 SIT, Peruničič Vlado, Nova Gori-
ca, Gradnikove brigade 41, vložil 10.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
9,500.000 SIT, Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žil 1,890.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 1,890.000
SIT – vstopili 5. 2. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
trič Aleksander, razrešen 5. 2. 1996 kot di-
rektor in imenovan za začasnega poslovod-
jo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblkovanja na pod-
lagi odločbe Agencije št. LP 00801/01201–
1996/BJ z dne 1. 10. 1996.

Rg-100433

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02296 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa CICIBAN PODPLATEK,
Proizvodnja obutve, d.o.o., Miren, Miren
pri Gorici 129, sedež: Miren pri Gorici
129, Miren, pod vložno št. 1/03165/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop in vstop družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5804973
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FININVEST, d.o.o., Nova

Gorica, izstopil 23. 12. 1994; Žefran Rast-
ko, Nova Gorica, Gradnikove brigade 23,
vložil 637.500 SIT, Kogoj Nemec Zvezda-
na, Miren 5b, vložila 637.500 SIT, in Beč
Robert, Nova Gorica, Erjavčeva 23, vložil
225.000 SIT– vstopili 23. 12. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žefran Rastko, ki od 23. 12. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100434

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02054 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KLIMA 2000, Projektira-
nje, inženiring, Vrtojba, d.o.o., sedež: Ob-
mejna 26, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,

pod vložno št. 1/02201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576415
Firma: KLIMA 2000, Projektiranje, in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KLIMA 2000, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Černe Oliver, Šempeter pri

Gorici, Obmejna 26, Vrtojba, vstop 11. 3.
1992, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč, 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 štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5212 Trgovina na debelo v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100439

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02384 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SYS–TEAM 42, Storitve in
trgovina, d.o.o., Renče, sedež: Renški Pod-
kraj 41a, Renče, pod vložno št. 1/02761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5713242
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šušmelj Marko, izstop 29.

10. 1996; Vuga Gregorič Vladimir, Renče,
Renški Podkraj 41a, vstop 24. 11. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-100443

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00499 z dne 14. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EN & KA, Finančne in ra-
čunovodske storitve, Šempeter pri Gori-
ci, d.o.o., sedež: Prekomorskih brigad 20,
Šempeter, pod vložno št. 1/01975/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538998
Firma:  EN–KA,  Revizijska  družba,

d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: EN–KA, d.o.o., Šem-

peter pri Gorici
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1996: 6711

Storitve finančnih trgov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-100444

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00330 z dne 14. 11. 1996
pri subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska
industrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica
14, Ajdovščina, pod vložno št. 1/00069/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5132061
Člani nadzornega sveta: Kovač Bogo-

mir, Žnidaršič-Kranjc Alenka in Lavrič Mit-
ja, izstopili 13. 6. 1996; Vodopivec Ivan,
Jereb Radovan in Kodrič Anton, vstopili
13. 6. 1996.

Rg-100445

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02446 z dne 14. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  EUROCANADA  export–
import, d.o.o., Nova Gorica, sedež: M. Ko-
goja  1a,  Nova Gorica, pod vložno št.
1/01456/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in skrajšane firme, vstop in
izstop družbenikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5451671
Firma:   EUROCANADA,   export-im-

port Brajdot & Brajdot, d.n.o., Nova Go-
rica

Skrajšana   firma:   EUROCANADA–
Brajdot & Brajdot, d.n.o., Nova Gorica

Ustanoviteljici: EUROTRADE im-
port-export Inc. in Brajdot Danilo, izstopila
25. 1. 1995; Brajdot Nada in Brajdot Anja,
obe iz Nove Gorice, M. Kogoja 1a, vstopili
25. 1. 1995, vložili po 20.794 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Brajdot Danilu, ki je bil razrešen
25. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 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; 6022 Storitve tak-
sistov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-100446

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00174 z dne 14. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZIP INŽENIRING, Inženi-
ring, zastopanje in posredovanje, d.o.o.,
Tolmin, sedež: Borjana 13a, Breginj, pod
vložno št. 1/01317/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5432677

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Peršin Nevenka, Bre-

ginj, Borjana 13a, vstop 29. 10. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-100448

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00207 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PROSPEKTBIRO, Propa-
gandno podjetje, d.o.o., sedež: Soška 17,
Solkan, pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5003130
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nemec Angel, razrešen 1. 1. 1996;
direktor Lasič Peter, Šempeter pri Gorici,
Opekarniška cesta 12, Vrtojba, imenovan 1.
1. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da
posle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi
stvari podobne druge posle lahko sklene le
na podlagi predhodnega soglasja ustanovi-
telja kot organa upravljanja.

Rg-100450

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02190 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PARTES, d.o.o., trgovina
in storitve, Bilje, sedež: Bilje 48a, Renče,
pod vložno št. 1/02970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme in skrajšane fir-
me, vstop družbenika, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5750466
Firma: PARTES Komel in ostali, d.n.o.,

trgovina in storitve
Skrajšana  firma:  PARTES  Komel  in

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

odgovornostjo
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Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Komel Renato, vstopil 29.

3. 1993, in Komel Damijan, vstopil 20. 12.
1994, oba iz Renč, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost. odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Komel Renatu, ki je bil razrešen
20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-100451

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01913 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GAJA, podjetje za zastopa-
nje, trgovino in posredovanje, svetova-
nje, servisiranje in storitve, d.o.o., sedež:
Laze 40, Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in skrajšane firme, vstop
družbenika in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5582784
Firma: GAJA ŠINIGOJ & CO, Podjet-

je za zastopanje, trgovino in posredova-
nje, svetovanje, servisiranje in storitve,
d.n.o., Vrtojba

Skrajšana  firma:  GAJA  ŠINIGOJ  &
CO, d.n.o., Vrtojba

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempeter pri Gorici, Laze 40,
Vrtojba

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šinigoj Irena, vstopila

26. 1. 1992, in Šinigoj Alojzij, vstopil 1. 12.
1994, oba iz Šempetra pri Gorici, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šini-
goj Irena, razrešena 1. 12. 1994 kot direkto-
rica in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev, in družbenik Šinigoj
Alojzij, imenovan 1. 12. 1994, ki je izvzet
od zastopanja družbe.

Rg-100452

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00404 z dne 27. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ARCTUR, Računalniški in-
ženiring, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Er-
javčeva 1, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02044/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562325
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;

2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 4010 Oskrba z elektri-
ko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po pli-
novodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske 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; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-101158

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00667 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/03662/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987253
Firma: NAVMAR, Rekreacija, šport,

turizem, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: NAVMAR, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 4
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Darij, Nova Gorica,

Kidričeva 33, Bolko Radovan, Idrija, Arko-
va 16, in Filipič Vladimir, Nova Gorica, Grč-
na 10, vstopili 3. 12. 1996, vložili po
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Vladimir, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter Novak Darij in Bolko
Radovan, ki zastopata družbo brez omejitev
kot namestnika direktorja, vsi imenovani 3.
12. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 6110 Po-
morski promet; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-101159

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02208 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa RAPIT, d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje, Branik, sedež: Ste-
ske 9, Branik, pod vložno št. 1/02658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5694264
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelj: Colja Davorin, Branik, Ste-

ske 9, vstop 31. 3. 1992, vložek 1,558.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101160

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02104 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BUKO, Podjetje za grad-
beništvo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Titov trg 3, Ajdovščina, pod vložno
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št. 1/01471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremem-
bo sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5454913
Sedež: Ajdovščina, Lavričev trg 3
Osnovni kapital: 1,537.154 SIT
Ustanovitelj: Bužanin Peter, Ajdovšči-

na, Na Livadi 7, vstop 12. 6. 1990, vložek
1,537.154 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101161

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02443 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AGEAPOL, Kmetijski pro-
gram, d.o.o., Volčja Draga, sedež: Volčja
Draga 42, Volčja Draga, pod vložno št.
1/01740/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5507081
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: POLIGALANT, p.o., Volč-

ja Draga, Volčja Draga 42, vstop 26. 6.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastilnih mas; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 5163 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-101162

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01568 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BONUS, Trgovina, gostin-
stvo, turizem, zastopstvo, d.o.o., Ul. F. Ba-
liča 30, Šempeter pri Gorici, sedež: Ul. F.
Baliča 30, Šempeter pri Gorici, pod vlož-
no št. 1/02448/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5602025
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Stantič Neda, Šempeter pri

Gorici, Ul. F. Baliča 30, vstop 18. 5. 1992,
vložek 1,499.000 SIT, in Mikus Bojan, Vi-
pava, Budanje 114, vstop 8. 12. 1993, vlo-
žek 10.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-101163

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00633 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VITAL, Podjetje za gostin-
stvo, d.o.o., sedež: Vojkova 10, Idrija, pod
vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izstop družbenika in zmanj-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5472385

Osnovni kapital: 2,419.935,50 SIT
Ustanovitelj: Podjetje za financiranje,

marketing in razvoj FMR, d.o.o., Idrija, iz-
stop 16. 10. 1995; Medle Jože, Spodnja Idri-
ja, Meline 7, vstop 25. 1. 1993, vložek
2,419.935,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-101165

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00548 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PROSPEKTBIRO, Propa-
gandno podjetje, d.o.o., sedež: Soška 17,
Solkan, pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vstop družbe-
nikov in spremembo poslovnih deležev,
spremembo pooblastil zastopnika in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5003130
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 1. 1. 1995, vložek 46,887.600 SIT,
ARKADA ENA, Pooblaščena investicijska
družba, d,d, Ljubljana, Celovška 206, vstop
15. 4. 1996, vložek 15,629.200 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vstop 20. 9. 1996, vložek
7,814.600 SIT, Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 20. 9. 1996, vložek
7,814.600 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lasič Peter, Šempeter pri Gorici, Ope-
karniška 12, Vrtojba, ki od 1. 1. 1996 zasto-
pa družbo brez omejitev. Posle glede razpo-
laganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nja jamstev ter po naravi stvari podobne
druge posle lahko direktor sklene le na pod-
lagi predhodnega soglasja skupščine.

Rg-101167

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01595 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Goriška knjižnica FRAN-
CETA BEVKA, Nova Gorica, p.o., sedež:
Kidričeva 20, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v javni zavod, spre-
membo firme, skrajšane firme, dejavnosti
in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5052777
Firma: Goriška knjižnica FRANCETA

BEVKA, Nova Gorica
Skrajšana firma: Goriška knjižnica
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Okrajni ljudski odbor

Gorica, izstop 23. 6. 1994; Občina Nova
Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, vstop 23. 6. 1994, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slo-
kar Rajko, Nova Gorica, Sergeja Mašere 7,
ki od 30. 6. 1992 kot ravnatelj zastopa knjiž-
nico brez omejitev, razen pri odtujitvi pre-
moženja, ko potrebuje soglasje ustanovite-
lja.

Dejavnost: knjižnična informacijska de-
javnost po zakonu; izdaja in prodaja lastne
publikacije in drugo propagandno informa-
cijsko gradivo; opravlja lastne usluge dru-
gim (fotokopiranje, izposoja inventarja); ku-
puje in prodaja knjižnično informacijsko
gradivo.

Rg-101168

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00112 z dne 19. 12. 1996
pod št. vložka 1/03663/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, vstop
in izstop družbenika, spremembo zastopni-
ka, prenos sedeža iz Okrožnega sodišča v
Ptuju s temile podatki:

Matična št.: 5778387
Firma: H 2 ŠPORT, Podjetje za mar-

keting, turizem, šport, storitve, d.o.o., Ma-
la vas 106, Bovec

Skrajšana firma: H 2 ŠPORT, d.o.o.,
Bovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bovec, Mala vas 106
Osnovni kapital: 3,305.205 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Adis, Bovec, Mala

vas 106, vstop 27. 12. 1994, vložek
3,305.205 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Topolovec Katarina. izstop 27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Adis, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Topolovec Katarina, razrešena 27. 12. 1994.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Ptuj pod vl. št.
1/8525/00 s firmo AGROKATJA, trgovina
in posredništvo, d.o.o., Kungota pri Ptuju
11, Kidričevo.

Rg-101177

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01788 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BAŠIN, d.o.o., avtovleka,
avtomehanika, trgovina, Nova Gorica, se-
dež: Milana Klemenčiča 22, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5694256
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
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za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
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; 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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelkI; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 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.; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 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; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-

vrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-101182

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02509 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa POLMESS, Trgovsko-go-
stinsko podjetje, d.o.o., Šebrelje, sedež:
Šebrelje  34a,  Cerkno,  pod  vložno  št.
1/02249/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5586399
Osnovni kapital: 2,895.000 SIT
Ustanovitelja: Polak Drago in Polak Mi-

lena, oba iz Cerkna, Šebrelje 34a, vstopila
26. 2. 1992, vložila po 1,447.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-101186

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00572 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LEBAN P & N, Prevoz in
posredništvo,  d.n.o.,  sedež:  Gradnikove
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brigade 31, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5925533
Sedež: Solkan, IX. Korpus 89

Rg-101187

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00601 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Srednja šola, Nova Gorica,
sedež: Delpinova 9, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00207/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5221161000
Firma: ŠOLSKI CENTER NOVA GO-

RICA
Skrajšana firma: ŠC NOVA GORICA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bra-

tina Bojan, Nova Gorica, Pod Gričem 47, ki
od 26. 9. 1996 kot ravnatelj zastopa šolo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 8022 Srednješolsko poklicno
in storitveno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-101188

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02511 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FARAON, d.o.o., Trgovina
in gostinstvo, Sp. Kanomlja 65, sedež: Sp.
Kanomlja 65, Sp. Idrija, pod vložno št.
1/01285/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5432499
Firma: FARAON, d.o.o., Trgovina in

gostinstvo, Sp. Idrija
Skrajšana firma: FARAON, d.o.o., Sp.

Idrija
Osnovni kapital: 2,893.000 SIT
Ustanovitelj: Krivec Ljubomir, Sp. Idrija,

Sp. Kanomlja 65, vstop 10. 9. 1990, vložek
2,893.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na

debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-101189

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02520 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MIHELJ, d.o.o., Proizvod-
nja, servisiranje in trgovina, Brje, sedež:
Brje  55,  Dobravlje,  pod  vložno  št.
1/02349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773458
Osnovni kapital: 1,557.500 SIT
Ustanoviteljica: Mihelj Nadja, Dobrav-

lje, Brje 55, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,557.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101190

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00624 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Tovarna pohištva Čepovan,
p.o.,  sedež:  Čepovan  42,  Čepovan, pod
vložno št. 1/00249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme in skrajšane firme, kapi-
tal, spremembo ustanoviteljev, spremembo
zastopnika, nadzorni svet, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5038561
Firma: TOVARNA POHIŠTVA ČEPO-

VAN, d.d.
Skrajšana  firma:  POHIŠTVO  ČEPO-

VAN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 118,758.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD POHIŠTVO ČE-

POVAN, izstop 8. 11. 1996; Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
60,313.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 11,876.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložil 11,876.000 SIT,
upravičenci iz interne razdelitve, vložili
23,752.000 SIT, in upravičenci iz notranje-
ga odkupa, vložili 10,941.000 SIT – vstopili
8. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stare Tomaž, Čepovan 49, ki od 11.
11. 1996 zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kofol Rafael,
Palmin Dušan, Murovec Tomaž, Klanjšček
Milan in Šavli Damjan, vstopili 8. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00764/01132–1996/ASA z dne 20. 11. 1996.

Rg-101191

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00043 z dne 31. 12. 1996
pod št. vložka 1/03665/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev skupnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5931142
Firma: Skupnost lastnikov KANINSKA

VAS, BOVEC
Pravnoorg. oblika: s.k.l.
Sedež: Bovec, Kaninska vas 7
Ustanoviteljica: Skupnost lastnikov Ka-

ninska vas, Bovec, Kaninska vas 7, vstop 5.
12. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Glav-
nik Borut, Ljubljana, Ob žici 3, imenovan 5.
12. 1994, kot predsednik upravnega odbora
zastopa skupnost brez omejitev v okviru po
zboru lastnikov sprejetih programov.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-101192

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00494 z dne 31. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MODA, Trgovsko podjet-
je, d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva
18, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine, spremembo fir-
me in skrajšane firme, povečanje kapitala,
spremembo dejavnosti, članov nadzornega
sveta in statuta, pripojitev družbe MANU-
FAKTURA s temile podatki:

Matična št.: 5025168
Firma:  MANUFAKTURA,  Trgovsko

podjetje, d.d., Nova Gorica
Skrajšana   firma:   MANUFAKTURA,

d.d.
Osnovni kapital: 389,760.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Semolič Albert,

Grosar Anica, Rijavec Vera, Colja Vesna,
Dornik Danica in Kusterle Ivanka, vstopili
29. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno

po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje.

Sprememba statuta z dne 29. 8. 1996.
Sklep skupščine z dne 29. 8. 1996 o po-

večanju osnovnega kapitala.
Pripojitev družbe MANUFAKTURA, tr-

govsko podjetje, d.d., Nova Gorica, Kidri-
čeva 18, vpisane v reg. vl. 1/1825/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 29. 8.
1996.

Rg-101193

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02341 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AUTORENT, prodaja vo-
zil, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska
13, Nova Gorica, pod vložno št. 1/03289/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5806402
Firma:  AUTORENT,  Prodaja  vozil,

d.o.o., Nova Gorica
Ustanovitelja: AGRO-LES, zunanja tr-

govina, d.o.o., Šempeter, Šempeter pri Go-
rici, MMP Vrtojba, vstop 14. 10. 1993, vlo-
žek 1,455.000 SIT, in Ivović Slobodan, No-
va Gorica, Gradnikove brigade 49, vstop
22. 12. 1994, vložek 45.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivović Slobodan, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 49, ki od 22. 12. 1994 zasto-
pa družbo z omejitvijo, da za pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin in na-
jemanje posojil in kreditov, kakor tudi daja-
nje posojil ali poroštev, ki presegajo znesek
5,000.000 SIT, potrebuje pisno soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana 28. 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; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Rg-101195

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02198 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa IZZIV, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Tolmin, sedež: Gabrje 13, Tol-

min, pod vložno št. 1/02335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skraj-
šane firme, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5654483
Firma:  IZZIV  REJC  IN  OSTALI,

d.n.o., trgovina in storitve
Skrajšana firma: IZZIV REJC IN OS-

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Rejc Slavka in Rejc Alek-

sander, oba iz Tolmina, Gabrje 13, vstopila
5. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rejc
Slavka, razrešena 20. 12. 1994 kot direkto-
rica in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev, in družbenik Rejc
Aleksander, imenovan 20. 12. 1994, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1996: 4010
Oskrba z elektriko; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-101196

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00603 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa P & P. Trgovina in servis,
d.o.o., Bilje, sedež: Bilje 135c, Renče, pod
vložno št. 1/01220/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5416612
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1996: 5147 Tr-

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-101197

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00367 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DOMANI, Proizvodnja in
storitve, d.o.o., Vrtojba, sedež: Pod Laza-
mi 130, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/02913/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733014
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Firma: DOMANI, Proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: DOMANI, d.o.o.
Sedež: Miren, Orehovlje 23e
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Doris, izstop 31. 12.

1994; Škvarča Božidar, Miren, Orehovlje
23a, vstop 31. 12. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jarc Doris, razrešena 31. 12. 1994;
direktor Škvarča Božidar, imenovan 31. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
proidajalnah z živili; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101200

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01986 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu   vpisa   Delovna   organizacija
KOMUNALNA ENERGETIKA Nova Go-
rica, p.o., sedež: Delpinova 10, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje v

javno podjetje, spremembo firme in skrajša-
ne firme, kapital, spremembo ustanovite-
ljev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo pooblastil
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5231787
Firma:  JAVNO  PODJETJE  KOMU-

NALNA  ENERGETIKA  Nova  Gorica,
d.o.o.

Skrajšana firma: JP KE Nova Gorica,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 238,654.288,50 SIT
Ustanoviteljica: Samoupravna komunal-

na skupnost občine Nova Gorica, izstop 24.
11. 1994; Skupščina občine Nova Gorica,
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, vs-
top 24. 11. 1994, vložek 238,654.288,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Albert, Nova Gorica, Prešer-
nova 18, ki od 1. 2. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rajer Jernej,
Žerjal Stojan, Šušmelj Ervin, Mozetič Goj-
mir, Bucik Aleš, Pavletič Karlo in Šuligoj
Alfred, vstopili 1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4521 Splošna gradbena dela.

Rg-101201

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02667 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu   vpisa   FURLANI,   Slikople-
skarstvo, trgovina, Nova Gorica, d.o.o.,
sedež: Damber 37, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5631661
Firma: FURLANI, Slikopleskarstvo, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: FURLANI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-101202

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00421 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnica, turi-
zem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. Kor-
pus 35, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5232058
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 5211 Tr-

govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 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 igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9271 Preirejanje iger na
srečo; 92711 Prirejanje klasičnih iger na sre-
čo; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101206

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00634 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/03661/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986818
Firma:   TRITIM   OZEBEK & Co.,

Uvoz-izvoz, posredovanje, d.n.o., Most na
Soči

Skrajšana firma: TRITIM OZEBEK &
Co., d.n.o., Most na Soči

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Most na Soči, Most na Soči 38
Ustanovitelji: Dedič Goran in Ozebek

Darjan, oba iz Tolmina, Pregljev trg 3, ter
Rozman Edmund, Tolmin, Ulica Cirila Ko-
smača 22, vstopili 21. 11. 1996, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
beniki Dedič Goran, Ozebek Darjan in Roz-
man Edmund, imenovani 22. 11. 1996, za-
stopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996. 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
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izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-101207

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02297 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AVALON, d.o.o., trgovina
in posredništvo, Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 37, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02049/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5558611
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Simončič Valter, Nova Go-

rica, Prvomajska 6, vstop 21. 1. 1992, vlo-
žek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: gradbeništvo; trgovina, popravila
motornih vozil in izdelkov široke porabe;
finančno posredništvo; poslovanje z nepre-
mičninami, najem in poslovne storitve, dru-
ge poslovne dejavnosti; izobraževanje; dru-
ge javne, skupne in osebne storitvene de-
javnosti.

Rg-101208

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02147 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ROSTEP, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Potoče, sedež: Potoče 15a,
Dobravlje, pod vložno št. 1/03068/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in vstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5771625
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanovitelja: Rovtar Stanislav, Dobrav-

lje, Potoče 15a, vstop 11. 5. 1993, vložek
1,069.000 SIT, in Rovtar Emil, Dobravlje,
Potoče 22a, vstop 28. 5. 1994, vložek
646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja mesnih izdelkov; naba-
va, posredovanje in odkup živine in drobni-
ce; trgovina z mesom in mesnimi izdelki na
debelo in drobno.

Rg-101209

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00560 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PATRIKS, Trgovina ter po-
pravilo avtomobilov, traktorjev in kme-
tijske mehanizacije, d.o.o., sedež: Zadruž-
na cesta 15, Dobrovo, pod vložno št.
1/03602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5947278
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 28512

Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2931

Proizvodnja traktorjev; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Rg-101210

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02630 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRIČ,  d.o.o.,  trgovina,
Šempeter pri Gorici, sedež: Goriške fron-
te 84a, Šempeter, pod vložno št. 1/03147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in skraj-
šane firme, vstop družbenika, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5779154
Firma: GRIČ, Trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GRIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelji: Falabella Saša, vstopil 8.

6. 1993, ter Falabella Irena in Falabella Mar-
jan, vstopila 15. 8. 1994, vsi iz Šempetra pri
Gorici, Goriške fronte 84a, vložili po
560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Falabella Ireni in Falabella Saši, ki sta bila
razrešena 15. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 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.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
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vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno 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; 51486 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101211

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01049 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MANUFAKTURA, Trgov-
sko podjetje, d.d., Nova Gorica, sedež: Ki-
dričeva 18, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01825/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje kapitala
in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5519365
Osnovni kapital: 139,866.237 SIT
Člani nadzornega sveta: Grosar Anica,

Semolič Albert, Brumat Lidija, Rijavec Ne-
va, in Kolenc Mirjam, vstopili 28. 5. 1994.

Obvestilo Družbenega pravobranilca sa-
moupravljanja Republike Slovenije v skla-
du z 2. odst. 50. čl. ZLPP in na podlagi
prejetega revizijskega poročila, da je dne 2.
11. 1994 vložil tožbo zaradi možnega oško-
dovanja družbenega premoženja. Rg 406/94.

Rg-101212

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02106 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KODRE, d.o.o. za manipu-
lacijo blaga, Vipava, sedež: Lože 4a, Vi-
pava, pod vložno št. 1/00326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5289505
Firma: KODRE, Za manipulacijo bla-

ga, d.o.o., Lože 4a, Vipava
Skrajšana firma: KODRE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,926.000 SIT
Ustanovitelja: Kodre Darjo, Vipava, Lo-

že 4a, in Kodre Miloš, Nova Gorica, Can-
karjeva 56, vstopila 19. 10. 1989, vložila po
963.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: finančni inženi-
ring; proizvodnjo vseh vrst pohištva, vključ-
no z oblazinjenim pohištvom; proizvodnjo
vseh vrst živilskih izdelkov, predvsem s po-
dročja pekarstva, mlinarstva in testenin; pro-
izvodnjo kovinske galanterije in vseh vrst
spominkov; proizvodnjo vseh vrst kovin-
skih izdelkov; polnilnico in konfekcionira-
nje živilskih in neživilskih izdelkov; komi-
sijske in kooperacijske posle vseh vrst s
področja proizvodnje in trgovine; koopera-
cijsko proizvodnjo; vse vrste leasing po-
slov; zastopanje tujih pravnih in fizičnih
oseb na področju trgovine in proizvodnje.

Rg-101213

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00604 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ČRNI DRIM, Podjetje za
trgovino  in  gradbeništvo,  d.o.o.,  sedež:
Gradnikove brigade 59, Nova Gorica, pod

vložno št. 1/03282/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5663113
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 4

Rg-101214

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00546 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  GORIŠKE  OPEKARNE,
industrija  opečnih  izdelkov, p.o.,  Ren-
če-Bilje, sedež: Renče–Bilje, pod vložno
št. 1/00488/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, kapitala, spremembo ustano-
viteljev, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nikov, nadzorni svet in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5095085
Firma: GORIŠKE OPEKARNE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Renče, Merljaki št. 7
Osnovni kapital: 523,634.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD OPEKARNE REN-

ČE-BILJE, izstopil 9. 7. 1996; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 52,363.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 52,363.000 SIT, Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 206,956.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 104,727.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
28,680.000 SIT, in udeleženci javne proda-
je, vložili 78,545.000 SIT – vstopili 9. 7.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kretič Jože, Nova Gorica, Cankarjeva
56, ki od 12. 7. 1996 kot predsednik uprave
zastopa družbo brez omejitev, in Stibilj Jo-
že, Žapuže 31, ki kot namestnik predsedni-
ka uprave zastopa družbo v odsotnosti pred-
sednika uprave, imenovan 12. 7. 1996.

Člani nadzornega sveta: Saksida Edvin,
Ipavec Jožica, Nanut Aleksander, Fučka
Alenka in Kodelja Igor, vstopili 9. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-
cije; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
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no, tapetami, čistili; 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; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z grabenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije številka LP
00766/00897-1996/SD z dne 3. 10. 1996.

Rg-101216

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02361 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PODNANOS, d.o.o., Trgov-
sko podjetje Podnanos, Podnanos 69, se-
dež: Podnanos 69, Podnanos, pod vložno
št. 1/01839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
skrajšane firme in izstop družbenika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5520231
Skrajšana  firma:  PODNANOS, d.o.o.,

Podnanos
Ustanovitelj: Fabčič Jože, Podnanos 69,

vstop 20. 9. 1991, vložek 1,727.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ivančič Sandi,
izstop 24. 5. 1994.

Rg-101218

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00312 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnica, turi-
zem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. Kor-
pus  35,  Nova  Gorica,  pod vložno št.
1/00224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5232058
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovačič Danilo, razrešen 3. 5. 1996;
direktor Križman Silvan, Šempeter pri Go-
rici, Ivana Suliča 10b, imenovan 3. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101220

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00569 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa INPEN, Podjetje za inženi-
ring, izvajanje, nadzor in projektiranje,
Vitovlje, d.o.o., sedež: Vitovlje 90a, Šem-
pas, pod vložno št. 1/00305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5290309
Dejavnost, vpisana 10. 12. 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.

Rg-101222

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00159 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MANUFAKTURA, Trgov-
sko podjetje, d.d., Nova Gorica, sedež: Ki-
dričeva 18, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01825/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5519365
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gro-

sar Anica, Solkan, Šolska 8a, imenovana 1.
3. 1996, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-101224

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02462 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa NOVITA, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Šempeter, sedež: F. Kramar-
ja 13, Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/03038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in skrajšane firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5756855
Firma: NOVITA ŠINIGOJ & STEGO-

VEC, Trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: NOVITA ŠINIGOJ &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Stegovec Branko, Aj-

dovščina, Žapuže 99, in Šinigoj Stanislav,
Šempeter pri Gorici, F. Kramerja 13, vsto-
pila 26. 4. 1993, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih

predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-101225

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00468 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Podjetje
za posredovanje dela in zaposlitve, Nova
Gorica,  Podružnica  Ajdovščina,  sedež:
Goriška cesta 17, Ajdovščina, pod vložno
št. 1/02159/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5576849002
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Sedež:   Ajdovščina,   Prešernova   uli-
ca 15.

Rg-101226

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00682 z dne 11. 12. 1996 pri
subjetu  vpisa  JAVNO  PODJETJE  KO-
MUNALNA ENERGETIKA, Nova Gori-
ca, d.o.o., sedež: Delpinova 10, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, sedeža in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5231787
Skrajšana  firma:  Javno  podjetje  KE-

NOG, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Sedejeva 7
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 4020

Oskrba s plinastimi gorivi po plinodni mre-
ži; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode.

Dejavnost, izbrisana 11. 12. 1996: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo.

Rg-101228

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00633 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SANASPED, Mednarodna
špedicija, d.o.o., Miren 172e, sedež: Mi-
ren 172e, Miren, pod vložno št. 1/00577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312884
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55230 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-101229

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00483 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa I K L , Podjetje za informa-
tiko, komuniciranje in logistiko, Šempe-
ter, d.o.o., sedež: Vrtojbenska 62, Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/02012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika družbe s temile podatki:

Matična št.: 5856086
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Rajko, razrešen 31. 8. 1995;
direktor Simčič Damijan, Nova Gorica, Vi-
pavska 25, Rožna dolina, imenovan 1. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101230

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00020 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIA AUTO, Notranja
in zunanja trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Industrijska cesta 2, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5531373
Osnovni kapital: 23,108.938 SIT

Rg-101231

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00602 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/01864/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5531373003
Firma: ADRIA AUTO, Notranja in zu-

nanja trgovina, d.o.o., Nova Gorica, Po-
družnica Ajdovščina

Skrajšana firma: ADRIA AUTO, d.o.o.,
Nova Gorica, Podružnica Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ajdovščina, Goriška cesta 56
Ustanovitelj: ADRIA AUTO, notranja in

zunanja trgovina, d.o.o., Nova Gorica, In-
dustrijska cona 2, vstop 7. 5. 1996, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
vač Robert, Ajdovščina, Lokavec 91, ime-
novan 7. 5. 1996, kot vodja podružnice skle-
pa posle samo z vsakokratnim predhodnim
pismenim soglasjem direktorja družbe Adria
Auto, d.o.o., Nova Gorica.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 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.

Rg-101232

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00680 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MIN-VAR, Inženiring, var-
stva  pri delu,  ekologije  in  minerstva,
d.o.o., Solkan, sedež: IX. Korpus 58a, Sol-
kan, pod vložno št. 1/00484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža ter dopolnitev

in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5383749
Firma: MIN-VAR, Inženiring, varstva

pri delu, ekologije in minerstva, d.o.o.
Skrajšana firma: MIN-VAR, d.o.o.
Sedež: Renče, Merljaki 58a
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101233

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02162 z dne 16. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MARUŠIČ, d.o.o., predela-
va lesa, sedež: Opatje selo 3, Miren, pod
vložno št. 1/00309/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292620
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Osnovni kapital: 11,578.900 SIT
Ustanovitelji: Marušič Kazimir, vstopil

6. 10. 1989, vložil 463.156 SIT, odgovor-
nost: ostalo, ter Marušič Dimitrij, Marušič
David in Marušič Miloš, vstopili 10. 6. 1994,
vložili po 3,705.248 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo, vsi iz Mirna, Opatje selo 3.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega meteriala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-101243

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00616 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GORO, Trgovina in stori-
tve,  d.o.o.,  Šempeter pri Gorici, sedež:
Žnidarčičeva 28, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/02186/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme ter sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5582202
Firma:  GORO,  Trgovina  in  storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: GORO, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: Nova Gorica, Rutarjeva 2

Rg-101245

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00635 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ŠČIT, Svetovanje in pro-
jektiranje  varstva  pri  delu,  požarnega
varstva in varstva okolja, d.o.o., sedež:
Podsabotin  55,  Kojsko,  pod  vložno  št.
1/00784/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5354102
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 01120

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko predela-
vo; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske
storitve; 15330 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 20100 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo
založništvo; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas, 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo, 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 45310 Električne in-
štalacije; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 52483 trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-

niškimi programi; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80410 Dejav-
nost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-101247

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00574 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BAVDEK, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Delpino-
va  14,  Nova  Gorica,  pod  vložno št.
1/03488/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5900263
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5123 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6521 Finančni zakup (leasing).
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Pravkar izšlo!

Dr. Anjuta Bubnov Škoberne

PRAVNI VIDIKI

SOCIALNE VARNOSTI

ZA BREZPOSELNE

Slovenska ustava nima določbe o splošni vrednoti človekovega dostojanstva,
kar je njena bistvena pomanjkljivost, ugotavlja avtorica dela, ki je v mno-
gočem oblikovalo bodoči slovenski zakon o zavarovanju za brezposelnost.
Prav varovanje človekovega dostojanstva, nadaljuje, mora biti namreč na-
men določanja pravic do dajatev med brezposelnostjo. Socialno je lahko
svoboden samo tisti, ki si lahko zagotovi sredstva za življenje z delom, v
obdobju, ko je brezposeln, pa dajatve iz neodvisnega javnega sistema, ki ga
organizira in nadzira ali izvaja država.

To je le ena med sklepnimi mislimi v knjigi, ki se vprašanja brezposelnosti
loteva z vseh pravnih zornih kotov. Dr. Anjuta Bubnov Škoberne posebno
pozornost namenja tudi predstavitvi mednarodne ureditve, različnih tujih
sistemov, v posebnih poglavjih pa so primerjave med slovensko in nemško
ureditvijo tega področja.

Knjiga ni namenjena le študentom pravnih fakultet, čeprav Slovenija z njo
dobiva prvi učbenik o brezposelnosti, temveč tudi vsem tistim, ki se poklic-
no ukvarjajo z zaposlovanjem in posledicami brezposelnosti.

Cena: 5040 SIT (10426)
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Pravkar izšlo!

mag. Dušan Požar

KAZENSKI ZAKONIK

V PRAKSI

(OPISI KAZNIVIH DEJANJ)

Kazenski zakonik uresničuje svojo represivno funkcijo v kazenskem
postopku predvsem tako, da se abstraktna kazniva dejanja, določena v
njegovem posebnem delu, najprej preoblikujejo v konkretne oblike, nato
pa obravnavajo kot predmet kazenskega postopka. Konkretni opisi
kaznivih dejanj so tako podlaga za usmerjanje procesne aktivnosti
udeležencev kazenskega postopka: sodnika, tožilca, obdolženca in za-
govornika. V bistvu gre za svojevrstno razlago kazenskega zakonika in
za tehniko njegove uporabe, je zapisal avtor priročnika, mariborski višji
državni tožilec.

Poenostavljeno bi temu lahko rekli, da je od A odvisen Ž: na razplet
postopka torej bistveno vpliva opis kaznivega dejanja. Vzorce zdaj
ponuja priročnik, pri svojem delu pa jih bodo lahko uporabili tako
organi odkrivanja kot pregona in sojenja. Ker na slovenskem knjižnem
trgu že kar nekaj desetletij ni bilo podobnega priročnika, ni dvoma, da
bo zanimiv tudi za študente prava.

Cena: 3360 SIT (10433)
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