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Sodni register

CELJE

Rg-100579

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02950 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa RAZ-IM-EX, Poslovne stori-
tve, Import-Export in trgovina, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Trg mladosti 6, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/05933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbeh, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5805988
Osnovni kapital: 6,452.000 SIT
Ustanovitelj: Razgoršek Vinko, Velenje,

Stari trg 33, vstop 23. 4. 1993, vložek
6,452.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
njo papirne embalaže; opravljanje gostin-
skih in turističnih storitev.

Rg-100566

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02842 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa KO – MST, montaža-ser-
vis-tehnika, d.o.o., Slovenske Konjice, se-
dež: Spodnje Preloge 4, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/06087/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitve s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5753104
Osnovni kapital: 2,656.263 SIT
Ustanovitelja: Puhar Franc, Velenje,

Kavče 63, vstop 25. 4. 1993, vložek
1,328.131,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ravnjak Alfred, Slovenske Konjice,
Spodnje Preloge 4, vstop 25. 4. 1993, vlo-
žek 1,328.131,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 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; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 55401 Točenje

pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pjač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-100624

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03182 z dne 30. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRGOVINA USNJE, storitve,
proizvodnja, trgovina, d.o.o., Radeče, Ko-
lenov graben 7, sedež: Kolenov graben 7,
1433 Radeče, pod vložno št. 1/05100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbeh,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, zastopni-
ka, družbenika in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858453
Firma: DAKUS, trgovina in svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: DAKUS, d.o.o.
Sedež: 3312 Prebold, Graščinska ce-

sta 12
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanoviteljica: Kurtiši Remzije, izstop

27. 5. 1994; Marta Praprotnik, Prebold,
Graščinska cesta 12, vstop 27. 5. 1994, vlo-
žek 1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurtiši Remzije, razrešen 27. 5. 1994;
direktorica Marta Praprotnik, imenovana
27. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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 iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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;
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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; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-100647

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02137 z dne 17. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa RUDNIK, izvoz, uvoz, notra-
nja trgovina, storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Ljubljanska 86, 3000 Celje; pod vložno št.
1/03264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o., v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev oziroma družbe-
nikov, firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5538777
Firma: RUDNIK IN RUDNIK, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RUDNIK IN RUDNIK,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Rudnik Ksenija Marija,

Celje, izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o.
16. 5. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Rudnik Milan, Celje,
Ljubljanska 86, vstop 16. 5. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rudnik Ksenija Marija, razrešena
16. 5. 1994 in imanovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Rudnik Milan, imenovan 16. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-100857

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03806 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa STRMECKI, podjetje za trgovino in
storitve na področju prometa, d.o.o., Pod-
sreda št. 54, sedež: Podsreda 54, 3257 Pod-
sreda, pod vložno št. 1/01303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje ka-
pitala z novimi vložki in spremembo dejav-
nosti ter uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338751
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Strmecki Franc in Strmec-

ki Ljudmila, oba iz Podsrede, Podsreda 54,
vstopila 3. 1. 1990, vložila po 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-101404

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00848 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ALKOM – VODENJE
POSLOVNIH KNJIG, d.o.o., Celje, Ste-
genškova 6, sedež: Stegenškova 6, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo firme, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5500460
Firma: ALKOM, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: ALKOM, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,908.000 SIT
Ustanovitelj: Černe Janko, Celje, Ste-

genškova 6, vstop 20. 3. 1991, vložek
1,908.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-101409

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03766 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KEDER, podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., Solčava, Logarska dolina,
sedež: Logarska dolina, 3335 Solčava, pod
vložno št. 1/03371/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podrrskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5561272
Firma: KEDER, gostinstvo in turizem,

d.o.o., Logarska dolina
Skrajšana firma: KEDER, d.o.o., Logar-

ska dolina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Keder Franjo, Velenje,

Kardeljev trg 2, vstop 16. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keder Franjo, razrešen 9. 11. 1994;
direktor Lončarič Franc, Velenje, Kardeljev
trg 2, imenovan 9. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-101443

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01926 z dne 24. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ŽEPEK, trgovina, storitve, proizvod-
nja, d.o.o., Celje, Na otoku 12, sedež: Na
otoku 12, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06106/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5831512
Osnovni kapital: 1,500.350 SIT
Ustanoviteljica: Krivec Alenka, Celje,

Na otoku 12, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,500.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 79-80 – 18. XII. 1997 Stran 6195

Rg-101447

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02512 z dne 30. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MESNINE ŽERAK, podejtje
za proizvodnjo in predelavo mesa, go-
stinstvo, trgovino, turizem in prevoze,
d.o.o., Rogatec, sedež: Rogatec 21, 3252
Rogatec, pod vložno št. 1/05981/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5850410
Osnovni kapital: 1,985.000 SIT
Ustanovitelj: Žerak Franc, Rogatec, Ro-

gatec 21, vstop 11. 5. 1993, vložek
1,985.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101493

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02194 z dne 28. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa LAMAAL, inženiring, projek-
tiranje in turizem, d.o.o., Teharje 18, Te-
harje, sedež: Teharje 18, 3221 Teharje,
pod vložno št. 1/02906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5495938
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štefančič Alja, Teharje,

Teharje 18, vstop 11. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga 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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6220 Izredni zračni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-

nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-102845

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04276 z dne 25. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa BODEX, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Celje, Ljubljanska 31,
sedež: Ljubljanska 31, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev 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.: 5852234
Osnovni kapital: 2,575.302,46 SIT
Ustanovitelj: Brečko Boris, Celje, Ljub-

ljanska cesta 31, vstop 7. 11. 1991, vložek
2,575.302,46 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina

na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 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; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
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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); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v 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;
71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18: vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.488:
vse razen orožja in streliva; pri dejavnosti
I/67.13: samo menjalnice in zastvljalnice;
pri dejavnosti K/74.12: vse razen revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti K/74.14: vse ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102850

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00189 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TRANSPORTONI, prevo-
zi, d.o.o., Rogaška Slatina, Lovska ulica
3, sedež: Lovska ulica 3, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/04224/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo deležev in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5616476
Firma:  ROMIH  ANTON  –  TRAN-

SPORTONI, prevozi, k.d.
Skrajšana  firma:  ROMIH  ANTON  –

TRANSPORTONI, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Romih Anton, Rogaška

Slatina, Lovska ulica 3, izstopil iz d.o.o in
vstopil v k.d. 28. 4. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Romih
Amalija, Rogaška Slatina, Lovska ulica 3,
vstop 28. 4. 1994, vložek 61.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Romih Anto, razrešen 28. 4. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot kompementar.

RG-102898

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02414 z dne 25. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa eMPe, Proizvodno in gradeb-
no podjetje, d.o.o., Luče, sedež: Luče 91,
3334 Luče, pod vložno št. 1/01819/00 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 dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5381746
Osnovni kapital: 1,772.100 SIT
Ustanovitelji: Pahovnik Martin, Pahov-

nik Marija in Pahovnik Peter, vsi iz Luč,
Luče 91, vstopili 7. 5. 1990, vložili po
590.700 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-102905

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02460 z dne 22. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa KODA EXPORT, export-im-
port, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Šem-
peter 174, Šempeter v Savinjski dolini,
sedež: Šempeter 174, Šempeter v Savinj-
ski dolini, pod vložno št. 1/01503/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sede-
ža, družbenika zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža ter zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5389925
Firma:  KODA  –  DROBEŽ  IN  PAR-

TNER, export import, trgovina in pro-
izvodnja, d.n.o.

Skrajšana firma: KODA – DROBEŽ IN
PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3313 Polzela, Andraž 6c
Ustanovitelja: Gosak Jože, izstop 15. 12.

1994; Drobež Anton in Drobež Vera, oba
Polzela, Andraž 6c, vstopila 15. 12. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gosak Jože, razrešen 15. 12. 1994; druž-
benik Drobež Anton, imenovan 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Drobež Vera, imenovana 15. 12.
1994 je izvzeta iz zastopanja.

Dejavnost družbe se razširi, tako, da se-
daj glasi: trgovina na debelo in drobno živil
in neživilskih proizvodov vseh trgovskih
strok; posredništvo na področju prometa
blaga in storitev; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; proizvod-
nja končnih lesenih proizvodov; žaganje in
sušenje lesa; proizvodnja notranje opreme;
predelava plastičnih mas; prevoz blaga v
cestnem prometu; proizvodnja strojev za ob-
delavo kovin in lesa; proizvodnja drugega
kovinskega reprodukcijskega materiala;
proizvodnja kmetijskih strojev; turizem in
gostinstvo.

Rg-102944

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02059 z dne 22. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOVINOX, d.o.o., proizvodno
in storitveno podjetje, Slovenske Konjice,
sedež: Mizarska 8, 3210 Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/05176/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbh, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe, spremembo sedeža, zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724767
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Mest-

ni trg 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brglez Jožef, Slovenske

Konjice, Mizarska cesta 8, vstop 1. 2. 1993,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cigler Herman, Slovenske Konjice,
mestni trg 12, vstop 17. 2. 1993, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cigler Herman, razrešen 29. 4. 1994
kot namestnik direktorja in imenovan za
prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 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;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava 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 izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za  druge posebne
namene; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina

na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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.

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

Rg-102949

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00786 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRON KNEZ, podjetje
za poslovne storitve, d.o.o., Veljka Vlaho-
viča 53, Velenje, sedež: Veljka Vlahoviča
53, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/04920/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe, spremembo fir-
me in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5763975
Firma: ELEKTRON KNEZ, podjetje

za poslovne storitve, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Goriška cesta 53
Osnovni kapital: 1,901.220 SIT
Ustanovitelj: Knez Daniel, Slovenj Gra-

dec, Podgorska 60, vstop 2. 11. 1992, vlo-
žek 1,901.220 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-102950

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02433 z dne 25. 11. 1996 pri
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subjektu vpisa RECOM, Podjetje za trgo-
vino, računalništvo in telekomunikacije,
d.o.o., Ljubljanska 17, Šentjur, sedež:
Ljubljanska 17, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/04576/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5676231
Osnovni kapital: 1,508.727,50 SIT
Ustanoviteljica: Kranjnc Renata, Celje,

Medlog 16, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,508.727,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-102990

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02311 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa RS, podjetje za računalništvo,
d.o.o., Prekopa 4, Vransko, sedež: Preko-
pa 4, 3305 Vransko, pod vložno št.
1/01671/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5364060
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanovitelj: Krušič Vlado, Vransko,

Prekopa 4, vstop 15. 1. 1990, vložek
1,637.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102994

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01964 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa OTRE, podjetje za raziskoval-
no-razvojne storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00740/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, spremembo druž-
benikov razadi odsvojitve poslovnega dele-
ža, spremembo deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5295491
Osnovni kapital: 2,152.221 SIT
Ustanovitelj: Otrin Erika, izstop 28. 4.

1994; Otrin Edvard, Laško, Cesta v Debro
17, vstop 17. 10. 1989, vložek 2,152.221
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Otrin Erika, razrešena 28. 4. 1994.

Rg-102999

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03199 z dne 13. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa MOTOP, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Sodinova 23, Škofja
vas, sedež: Sodinov 23, 3211 Škofja vas,
pod vložno št. 1/05152/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbeh, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5711118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oprčkal Milan, Škofja vas,

Sodinova 23, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj,

oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-103133

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02113 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa PREMAX, trgovina in trans-
port, d.o.o., Žalec, Kvedrova 22, sedež:
Kvedrova 22, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/01877/00 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 udeležencev, zastopnika in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5399076
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prevolnik Marjan, vstop

11. 5. 1990 in Prevolnik Marija, vstop 29. 4.
1994, oba iz Žalca, Kvedrova ulica 22, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Prevolnik Marjan, razrešen 29. 4.
1994 kot pomočnik direktorja.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno živil in neživilskih proizvodov
vseh trgovinskih strok; posredništvo, komi-
sijski posli in zastopanje v prometu blaga in
storitev; proizvodnja tekstilne konfekcije;
prevoz blaga v cestnem prometu; storitve
fotografiranja in razmnoževanja.

Rg-104204

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04776 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRAFIČNO  PODJETJE
ROGAŠKI TISK, d.o.o., Rogaška Slati-
na, sedež: Strma ulica 6, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/03102/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528399
Firma: ROGAŠKI TISK, d.o.o., trgovi-

na, storitve, proizvodnja
Skrajšana firma: ROGAŠKI TISK, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Celjska

cesta 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šolman Josip, Hum na Sut-

li 176, vstop 11. 10. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Šolman Tatjana, Hum na Sutli,
Hum na Sutli 176, imenovana 29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higijenskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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
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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; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili;5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Pri šifri dejavnosti 51.18:razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-104317

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00504 z dne 25. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Ljubljana, spre-

membo firme, sedeža, spremembo priimka
družbenice in priimka zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5895880
Firma: RENT-A-CAR SMUKEC, ŠO-

ŠKO, izposoja avtomobilov, k.d.
Skrajšana firma: RENT-A-CAR SMU-

KEC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3327 Šmartno ob Paki, Letuš

80c
Ustanoviteljica: Lončar Matejka, izstop

27. 6. 1996; Šoško Mateja, Šmartno ob Pa-
ki, Letuš 80c, vstop 27. 6. 1996, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lončar Matejka, razrešena 27. 6.
1996; družbenica Šoško Mateja, imenovana
27. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev,
kot komplementar.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi k.d. z
dne 27. 6. 1996.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št.
1/27652/00.

Rg-105233

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02105 z dne 10. 2. 1997 pod št. vložka
1/04893/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Firma: TRADE – MARK – VOJNIK,
Trgovina d.o.o., Vojnik

Skrajšana firma: TRADE – MARK –
VOJNIK, d.o.o., Vojnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3212 Vojnik, Ahtikova 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
S sklepom družbenikov z dne 2. 9. 1996

preheha družba po skrajšanem postopku
(Srg 2105/94 z dne 21. 10. 1996).

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po enakih deležih. Obveznosti plači-
la morebitnih obveznosti izbrisane družbe
sta prevzela družbenika Markelc Anton,
stan. Ahtikova 3, Vojnik in Šerbinek Ljud-
mila, stan. Ahtikova 3, Vojnik.

Rg-105234

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00032 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/01701/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: P & B COMMERCE, trgovina
na debelo in drobno ter zastopanje, d.o.o.,
Celje, Lopata 69

Skrajšana firma: P & B COMMERCE,
d.o.o., Celje, Lopata 69

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Lopata 69
Osnovni kapital: 3.000 SIT
S sklepom družbenikov z dne 27. 12.

1994 preneha družba po skrajšanem postop-
ku (Srg 32/95 z dne 22. 10. 1996).

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli naslednji
družbeniki: Bojan Bračun, stan. Trnovlje 172,
Celje; Milena Krizman, stan. Zidanoškova 2,

Celje; Zlata Marcius, stan. Kraigherjeva 7,
Celje in Marcel Zupanc, stan. Gotovlje 142a,
Žalec.

Rg-105356

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04307 z dne 24. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa KEROS, podjetje za proizvod-
njo cementnih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Sotelska 8, sedež. Sotel-
ska 8, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/00995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družba, spremembo dejvano-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311462
Osnovni kapital: 25,235.000 SIT
Ustanovitelja: Krašovec Jana in Krašo-

vec Erih, oba iz Rogaške Slatine, Sotelska
ulica 8, vstopila 27. 12. 1989, vložila po
12,617.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996:
1411 Pridobivanje kamnin za gradeben na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 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; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 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.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
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razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
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 urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
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; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 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); 6022 Storitve

taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

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

Rg-105379

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04488 z dne 3. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa BETES, trgovina, posredniš-
tvo in proizvodnja, d.o.o., Celje, Kraig-
herjeva 28, sedež: Kraigherjeva 28, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, zastopnika, družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
dejavnosti in uskladitev z uredbo s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5787521
Firma: BETES, trgovina, posredništvo

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: BETES, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Trubarjeva 32
Osnovni kapital: 2,316.892 SIT
Ustanoviteljica: Bevc Stane, izstop

30. 12. 1994; Pajduh – Dernač Hermina, Ce-
lje, Trubarjeva 32, vstop 30. 12. 1994, vlo-
žek 2,316.892 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Stane, razrešen 30. 12. 1994;
direktorica Pajduh – Dernač Hermina, ime-
novana 30. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996: 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
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cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18: vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.48:
vse razen orožja in streliva; pri dejavnosti
K/74.12: vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-105382

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00459 z dne 3. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRIMADA, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Celje,
Popovičeva 91, sedež: Popovičeva 91, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditev z uredbo o standardni klasifikaciji de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356555
Firma: PRIMADA, Proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjejte, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMADA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Lava 7
Osnovni kapital: 2,387.900 SIT
Ustanovitelj: Pristovnik darko, Celje, Po-

povičeva 91, vstop 20. 2. 1990, vložek
2,387.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996: 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje

in dodelava usnja; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2956 Proizvodnja strojev za  druge
posebne namene; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-

tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18: vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.48:
vse razen orožja in streliva; pri dejavnosti
K/74.12: vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-105383

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00216 z dne 12. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa B & T & M, proizvodne stori-
tve, inženiring in svetovanje, d.o.o., Pod-
vrh 28, Mozirje, sedež: Podvrh 28, 3330
Mozirje, pod vložno št. 1/05629/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, čistopisa družbene po-
godbe, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5773423
Firma: B.T.M., proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Mozirje
Skrajšana firma: B.T.M., d.o.o., Mozirje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bartolac Franjo, Mozirje,

Podvrh 28, vstop 15. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bartolac Zlatko, Velenje, Šenbric 24, vstop
15. 3. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 samo me-
njalnice in zastavljalnice; pri šifri K/74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-105389

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00472 z dne 2. 12. 1996
pri  subjektu  vpisa  MARKESSI,  d.o.o.,
EXPORT-IMPORT, Hausenbichlerjeva
2, Žalec, sedež: Hausenbichlerjeva 2, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/01457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, zastopnika, družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo dejavnosti in uskladitev z ured-
bo o standardni klasifikaciji dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5821312
Firma: SIMON STIL, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Celje, Dušana Kvedra 49
Skrajšana firma: SIMON STIL, d.o.o.,

Celje, Dušana Kvedra 49
Sedež: 3000 Celje, Dušana Kvedra 49
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Laznik Marko, izstop 19. 6.

1996; Keglevič Šimun, Teharje, Teharje 59,
vstop 19. 6. 1996, vložek 1,542.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Laznik Marko, razrešen 19. 6. 1996;
direktor Keglevič Šimun, imenovan 19. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 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; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 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; 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 kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.488
vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti
K/74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-105391

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00739 z dne 16. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06558/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družba z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981085
Firma: AS & GLAS, storitve, d.o.o.,

Velenje
Skrajšana firma: AS & GLAS, d.o.o.,

Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Šaleška cesta n.h.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Končan Matjaž, Velenje,

Šaleška 2b, vstop 8. 11. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Glas Peter, Velenje, Cesta I/27, vstop 8. 11.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Končan Matjaž, imenovan 8. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Glas
Peter, imenovan 8. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1996:
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7440 Ekonomsko
propagiranje; 92712 Dejavnost igralnic.

Pri dejavnosti O/92.712 le prirejanje po-
sebnih iger na srečo na igralnih avtomatih,
zunaj igralnic, če je registrirano za gostin-
sko dejavnost.

Rg-105923

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04869 z dne 7. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa KABIS, podjetje za gradbeni in-
ženiring, storitve, marketing in trgovino,
d.o.o., Celje, sedež: Stanetova 24, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5831938

Rg-105932

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02709 z dne 14. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ESA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Ža-
lec, Gotoveljska c. 4, sedež: Gotoveljska
c. 4, 3310 Žalec, pod vložno št. 1/02535/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5472865
Firma: ESA, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ESA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.844 SIT
Ustanovitelja: Špec Vilma in Špec Mi-

lan, oba Žalec, Gotoveljska c. 4, vstopila
10. 12. 1990, vložila po 752.422 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-105934

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00945 z dne 15. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa TOPER – MODE, družba za
proizvodnjo in zastopanje modne konfek-
cije, d.d., Teharska 4, Celje, sedež: Te-
harska 4, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06405/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5887216
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Medvešek Bruno, razrešen 7. 11.
1995; direktor Božič Alfred, Mozirje, Pod-
vrh 15, imenovan 7. 11. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-105950

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04506 z dne 16. 1. 1997 pri subjektu
vpisa EMKO-YU-GIRAK, Podjetje za pro-
jektiranje in izdelavo žičnic, Luče 69,
d.o.o., sedež: Luče 69, 3334 Luče ob Savi-
nji, pod vložno št. 1/01838/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnika in firme s temile podatki:

Matična št.: 5381517
Firma: EMKO – GIRAK, podjetje za

projektiranje in izdelavo žičnic, d.o.o.,
Luče

Skrajšana firma: EMKO – GIRAK, d.o.o.,
Luče

Osnovni kapital: 18,293.807,08 SIT
Ustanovitelja: Češnovar Emil, Luče, Lu-

če 69, vstop 20. 9. 1989, vložek
18,283.807,08 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Girak Bruder, Kornenburg Bisamben-
strasse 2, Gesellschaft m.b.H. A, 2100, vstop
20. 9. 1989, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dire-
kotr Girak Bruder, razrešen 22. 12. 1994.

Rg-105955

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03908 z dne 13. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELKROJ KONFEKCIJA, kon-
fekcija, p.o., Mozirje, sedež: Prihova 56,
3330 Mozirje, pod vložno št. 1/00075/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev pri prevzemni družbi, pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavno-
sti, uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti, uskladitev za zakonom o gospo-
darskih družbah, osnovni kapital in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033829
Firma: ELKROJ, proizvodnja modne

konfekcije, d.d., Mozirje
Skrajšana firma: ELKROJ, d.d., Mo-

zirje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 579,136.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 13. 12. 1995,
vložek 106,561.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad invalidskega in
pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vsto 13. 12. 1995, vlo-
žek 53,281.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 13. 12. 1995, vlo-
žek 53,280.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; delavci na podlagi interne raz-
delitve, vstopili 13. 12. 1995, vložili
106,561.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; delavci na podlagi notranjega odkupa,
vstopili 13. 12. 1995, vložili 190,931.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delničar-
ji pred lastninskim preoblikovanjem, vsto-
pili 13. 12. 1995, vložili 46,331.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad za raz-
voj – za program notranjega odkupa, vstop
13. 12. 1995, vložek 22,191.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Erjavec Boštjan, razrešen 14. 12. 1995;
predsednica Vrtačnik Marija, Ljubno ob Sa-
vinji, Radmirje 14, imenovana 14. 12. 1995,
zastopa podjetje skupaj s članom uprave, ki
ni delavski direktor; direktorica Pečnik Ve-
ra, Nazarje, Pusto polje 216a, razrešena
14. 12. 1995 kot v.d. direkotrice in imeno-
vana za članico uprave, ki zastopa podjetje
skupno s članom uprave, ki ni delavski di-
rektor.

Člani nadzornega sveta: Zagožen Jože,
Šefman Bojan, Franko Marija, Pekošak
Leon, Planovšek Marija in Kurnik Magda,
vsi vstopili 13. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5522 Storitve kampov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00787/00854-1996/MB z dne 4. 9. 1996

in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 94/03908 z dne 13. 1. 1997 in pri-
pojitev prevzete družbe Elkroj – proizvod-
nja modne konfekcije d.d. na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 12. 12. 1995 je vpisa-
na v sodni register s sklepom sodišča Srg
3908/94 z dne 13. 1. 1997.

Rg-105969

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03323 z dne 23. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa MONARCH, Proizvodnja in
trgovina, d.d., Celje, Aškerčeva ul. 15, se-
dež: Aškerčeva ul. 15, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/02837/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.d. v d.o.o.
po čl. 542 zakona o gospodarskih družbah,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in iz sredstev družbe, spremembo
firme, družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5493609
Firma: MONARCH, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MONARCH, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,948.000 SIT
Ustanovitelji: Govec Aleksander, izstop

20. 5. 1994; Turk Aleksander, Žalec, Tom-
šičeva 1a, vstop 11. 1. 1991, vložek
1,948.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Govec Aleksander, razrešen 15. 7.
1994.

Rg-105976

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04663 z dne 14. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŽUPAN, podjetje za predela-
vo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež.
Skorno 25, 3327 Šmartno ob Paki, pod
vložno št. 1/04068/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5639832
Osnovni kapital: 2,082.000 SIT
Ustanovitelj: Kugonič Jože, Šmartno ob

Paki, Skorno 25, vstop 23. 8. 1993, vložek
2,082.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2852 Splošna mehanična dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.
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Pri šifri dejavnosti 52.488: razen orožja
in streliva.

Rg-105998

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03749 z dne 30. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa YUCCA, trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov,
d.o.o., Rimske Toplice, Pašnica 12, sedež:
Pašnica 12, 3272 Rimske Toplice, pod
vložno št. 1/00944/00 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, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5339774
Firma: YUCCA, trgovina na debelo in

drobno živil in neživilskih proizvodov,
d.o.o., Rimske Toplice

Skrajšana firma: YUCCA, d.o.o., Rim-
ske Toplice

Osnovni kapital: 1,576.480 SIT
Ustanovitelj: Kragolnik Boris, Rimske

Toplice, Pašnica 12, vstop 12. 11. 1989, vlo-
žek 1,576.480 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 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; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,

TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12. razen
revizijske dejavnosti.

Rg-106004

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00725 z dne 31. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ČREPINŠEK in drugi, d.n.o.,
družba za proizvodnjo in storitve Arclin,
sedež: Arclin 90, 3211 Škofja vas, pod
vložno št. 1/00862/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča dopolnitev sklepa Srg
3008/94 s spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5299195
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
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; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo;

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997: 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; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z

živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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.

Pri šifri dejavnosti 51.18: razen farma-
cevtskih izdelkov.

Predlagatelj je 19. 12. 1995 predlog za
vpis sprememb pri subjektu vpisa v zadevi
Opr. št. 3008/94 dopolnil, vendar je bila
dopolnitev vložena v drug spis in sodišče o
njej ni odločalo. S tem sklepom zato glede
dejavnosti dopolnjuje izdani sklep.

Rg-106008

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04063 z dne 31. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRAFOSTIK, Podjetje za gra-
fične storitve, trgovino in turizem, d.o.o.,
Breze, sedež: Breze 1a, 3271 Breze pri
Celju, pod vložno št. 1/03951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, sprememo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649781
Firma: GRAFOSTIK, Tiskarna d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFOSTIK, d.o.o.
Sedež: 3271 Šentrupert, Šentrupert 1a
Osnovni kapital: 1,942.800 SIT
Ustanovitelj: Kocman Primož, Škofja

vas. Škofja vas 52b, vstop 3. 4. 1992, vlo-
žek 1,942.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-106011

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02478 z dne 31. 1. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  GITRO,  investicije,  d.o.o.,
Šentjanž 11, Štore, sedež: Šentjanž 11,
3220 Štore, pod vložno št. 1/05618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, spremembo firme, sede-
ža, zastopnika in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5766729
Firma: GITRO, investicije, d.o.o., Što-

re, Pečovje 30b
Skrajšana firma: GITRO, d.o.o., Štore,

Pečovje 30b
Sedež: 3220 Štore, Pečovje 30b
Osnovni kapital: 2,488.130 SIT
Ustanovitelj: Dobrajc Roman, izstop

10. 7. 1994; Šuligoj Roman, Štore, Šentjanž
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11, vstop 21. 5. 1993, vložek 2,488.130 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dobrajc Roman, razrešen 10. 7. 1994;
direktor Šuligoj Roman, imenovan 10. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106020

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04842 z dne 29. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa BLUES, podjetje za usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
sedež: Paka 40d, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/01664/00 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.: 5372275
Sedež: 3320 Velenje, Koroška 46
Osnovni kapital: 1,654.360 SIT
Ustanovitelja: Angeli Jože, Velenje, Pa-

ka pri velenju 40d, vstop 23. 3. 1990, vlo-
žek 1,651.960 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Angeli Rozika, Velenje, Paka pri Ve-
lenju 40č, vstop 10. 6. 1994, vložek 2.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106765

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04607 z dne 24. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa PAGO, proizvodnja, trgovina,
d.o.o., Rogaška Slatina, Lovska ulica, se-
dež: Lovska ulica 9, 3250 Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/03644/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenika, firme, sedeža, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5584868
Firma: CORRECT, trgovina, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: CORRECT, d.o.o.

Celje
Sedež: 3250 Celje, Erjavčeva 43
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Štih Terezija, izstop

21. 11. 1994; Pajmon Karmen, Celje, Erjav-
čeva ul. 43, vstop 21. 11. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štih Terezija, razrešena 21. 11.
1994; direktorica Pajmon Karmen, imeno-
vana 21. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi

vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/52.48: vse razen orožja
in streliva; pri dejavnosti K/74.12: vse ra-
zen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
J/67.13: le menjalnice in zastavljalnice.

Rg-106780

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04711 z dne 30. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ITE, import, transport, export,
d.o.o., Žalec, sedež: Gotovlje 76, 3310 Ža-

lec, pod vložno št. 1/04380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo pri zastopnikih s temile podatki:

Matična št.: 5629772
Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-

benik Meža Franc, Žalec, Gotovlje 76h, raz-
rešen 29. 12. 1994 in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo neomejeno in posa-
mično, s tem, da ne sme sklepati poslov o
prodaji družbe ali njenega dela poslov, ki
presegajo ustanovitveni kapital družbe.

Rg-106784

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04877 z dne 31. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa LIFE, podjetje za elektroobrt-
ne usluge in trgovino, d.o.o., Ljubljanska
cesta 68, Celje, sedež:Ljubljanska cesta
68, 3000 Celje, pod vložno št. 1/02255/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5441722
Osnovni kapital: 2,165.600 SIT
Ustanovitelja: Horvat Igor, Celje, Ljub-

ljanska 68, vstop 22. 11. 1990, vložek
1,082.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupanc Rajko, Celje, Opekarniška 10, vstop
22. 11. 1990, vložek 1,082.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higijenskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
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2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za  druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijsih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijsih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,

razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 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; 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; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Stori-
tve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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; 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
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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; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 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.

Pri dejavnosti G/51.18: vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.48: vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti K/74.12: vse, razen revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti K/74.14: vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-106802

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04313 z dne 15. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa EXPLORA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Celje, Zidanškova 6, sedež: Zi-
danškova 6, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo firme, sedeža in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5831849
Firma: EXPLORA, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Celje, Mariborska 86
Skrajšana firma: EXPLORA, d.o.o. Ce-

lje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,652.627,80 SIT
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Ustanovitelja: Hartman Janez, Celje, Uli-

ca Tončke Čečeve 7, vstop 17. 5. 1993, vlo-
žek 826.313,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jevnišek Ignac, Celje, Ljubljanska ce-
sta 27, vstop 17. 5. 1993, vložek 826.313,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jevnišek Ignac, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 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.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti G/51.18: vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.48: vse, razen orožja in streliva.
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Rg-106803

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00095 z dne 21. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELTEC, Elektrotehnični cen-
ter Dvornik, d.o.o., Šmartno ob Paki, se-
dež: Paška vas 30, 3327 Šmartno ob Paki,
pod vložno št. 1/02146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in osnovnega vložka, sprmembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5425115
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Dvornik Marija, izstop

30. 12. 1994; Dvornik Matjaž, Šmartno ob
Paki, Paška vas 30, vstop 12. 6. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dvornik Marija, razrešena 30. 12.
1994; družbenik Dvornik Matjaž, razrešen
30. 12. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 4531 Električne in-
štalacije; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12: vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-106807

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04083 z dne 23. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ODER, podjetje za izvajanje
gradbenih del visoke in nizke gradnje,
d.o.o., Zadobrova 28, Škofja vas, sedež:
Zadobrova 28, 3211 Škofja vas, pod vlož-
no št. 1/01438/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev d.o.o. z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5354552
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997: 2663

Proizvodnja sveže betonske mešanice; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-

šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-106808

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03830 z dne 23. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa SOLANE, intelektualne stori-
tve, d.o.o., Celje, Ul. frankolovskih žrtev
11a, sedež: Ul. frankolovskih žrtev 11a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06301/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe z dne 24. 8. 1994,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5842611
Firma: SOLANE, intelektualne stori-

tve, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Vodnikova 3a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Leskošek Milka, razrešena 24. 8.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč 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 inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 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; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni 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; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18: vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti K/74.12:
vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-106809

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04811 z dne 23. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa VIKING, d.o.o., proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, Zreče, se-
dež: Kovaška 24, 3214 Zreče, pod vložno
št. 1/05648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo zastopnikov in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5778263
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Stankovič Sašo, Sloven-

ske Konjice, Mestni trg 15, vstop 28. 5.
1993, vložek 785.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šajtegel Damjan, Zreče, Obrt-
niška cesta 6, vstop 28. 5. 1993, vložek
785.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šajtegel Damjan, razrešen 22. 4. 1994
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
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50101 Trgovina na debelo 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

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; 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; 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); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18: vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.488: vse, razen orožja in streliva.

Rg-106822

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02276 z dne 27. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROIMPEX, proizvodnja, im-
port – export, d.o.o., Šentjur pri Celju,
Ulica 1. celjske čete 18, sedež: Ulica 1.
celjske čete 18, 3230 Šentjur pri Celju,
pod vložno št. 1/02571/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom

o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo za-
stopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484162
Osnovni kapital: 1,549.212 SIT
Ustanovitelji: Hlebec-Logar Marija in

Logar Janez, oba iz Šentjurja; ulica 1. celj-
ske čete 18, vstoplia 28. 12. 1990, vložila
po 465.163,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata ter Vesenjak Darinka in Vesenjak
Marjan, oba iz Šentjurja, Ul. 1. celjske čete
20, vstoplia 6. 5. 1994, vložila po
309.442,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Janez, razrešen 6. 5. 1994 kot
pomočnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razšiti, tako da odslej glasi:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
inženiring dejavnosti v zvezi z: proizvodnjo
kmetijskih strojev, smotrno izrabo kmetij-
skih površin in razvojem ostale kmetijske
predelovalne in zaščitne tehnologije, razvo-
jem prečiščevalne tehnologije in ostale za
varstvo okolja, živali in rastlin, razvojem in
proizvodnjo elektronike, telekomunikac. in
električnih strojev in naprav, ter gospodinj-
skih aparatov, proizvodnjo kozmetike, go-
stinsko in turistično dejavnostjo, razvojem,
proizvodnjo, servisiranjem strojev in naprav
za proizvodnjo vseh vrst energije, inovaci-
jami na področju proizvodnje in storitev;
menjalniški posli; proizvodnja in servisira-
nje strojev in opreme za proizvodnjo vseh
vrst energije; proizvodnja kozmetike; pro-
izvodnja proizvodov iz kovin, nekovin. lesa
in plastike; proizvodnja in servisiranje elek-
tronskih, telekomunikacijskih in električnih
strojev in naprav ter gospodinjskih apara-
tov; kmetijska proizvodnja; zastopniške, po-
sredniške in komisijske storitve v prometu
blaga in storitev; organizacija in izvedba
kongresov, izobraževanja in prireditev; pre-
voz potnikov in blaga v cestnem prometu;
poslovno svetovanje.

Rg-106824

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04297 z dne 28. 2. 1997 pri subjektu
vpisa UM & EKO, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Škalska 14, Slovenske Ko-
njice, sedež: Škalska 14, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/04202/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladtev z za-
konom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5638747
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Orož Karl, Slovenske Ko-

njice, Škalska 14, vstop 4. 4. 1992, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106826

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00887 z dne 28. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa LORS, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Rimske Toplice, Cankar-
jeva c. 10, sedež: Cankarjeva c. 10, 3272
Rimske Toplice, pod vložno št. 1/02497/00
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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.: 5630932
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Vinko, vstop 9. 1.

1990 in Kralj Ljuba, vstop 2. 10. 1992, oba iz
Rimskih Toplic, Cankarjeva 10, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-106827

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04781 z dne 14. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa FISRA, finančno svetovanje in
računovodske storitve, d.o.o., Celje, Pošt-
na pot 2, sedež: Poštna pot 2, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06123/00 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.: 5828830
Osnovni kapital: 1,506.300 SIT
Ustanoviteljica: Steble Marija, Celje,

Poštna pot 2, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,506.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1568/93 z dne 18. 11. 1993.

Rg-106831

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04709 z dne 12. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa MOZAIK, izobraževanje in
marketing, d.o.o., Petrovče 231, Petrov-
če, sedež: Petrovče 321, 3301 Petrovče,
pod vložno št. 1/01026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo družbenika, zastopnika, firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323657
Firme:  MOZAIK,  izobraževanje  in

marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MOZAIK, d.o.o.
Sedež: 3301 Petrovče, Levec 56
Osnovni kapital: 2,662.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Vesna, izstop

23. 12. 1994; Klinc Cirila, Petrovče, Petrov-
če 231, vstop 23. 12. 1994, vložek 1,331.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klinc Vi-
tomir, Petrovče, Liboje 61, vstop 23. 12.
1994, vložek 1,331.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Golob Vesna, razrešena 23. 12.
1994; direktorica Aškerc Jasmina, Petrov-
če, Petrovče 231, imenovana 23. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednjih dejavnosti: proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa.

Dejavnost družbe je odslej: drugo izo-
braževanje; storitve reklame in ekonomske
propagande; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; knjigovodske storitve;
zastopniške in posredniške storitve v pro-
metu blaga in storitev; trgovina na debelo in
drobno z vsemi vrstami živilskega in neži-
vilskega blaga, razen s sredstvi za zaščito
rastlin in živine, zdravili in orožjem; pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa.

Rg-106833

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04799 z dne 28. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa JEKO KMP, Proizvodnja, tr-
govina, zunanja trgovina, d.o.o., Cesta na
Lavo 1, Žalec, sedež: Cesta na Lavo 1,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00792/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5299039
Firma: JEKO KMP, proizvodnja, tr-

govina, zunanja trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: JEKO KMP, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Cesta ob železnici 1
Osnovni kapital: 9,727.000 SIT
Ustanovitelji: Končan Vili, Celje, Ple-

teršnikova 2, vstop 25. 10. 1989, vložek
2,480.385 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jelen Franc, Polzela, Polzela 125, vstop
25. 10. 1989, odgovornost: ne odgovarja;
INCAS KMP D.O.J., Eggenfelden ZRN, Al-
tenburg 5d, vstop 6. 3. 1990, vložek
4,766.230 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106834

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01609 z dne 27. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  BUTEKO,  Tenis  in  konjeništvo,
d.o.o., Nazarje, sedež: Lačja vas 22, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/05953/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5821045
Firma: BUTEKO, tenis in konjeništvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: BUTEKO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,483.972 SIT
Ustanovitelji: Burger Franc in Burger

Terezija, vložila po 827.990,70 SIT ter
Burger Nataša, vložek 827.990,60 SIT, vsi
Kurten-Biesfeld – Nemčija, Jahnstrasse 23,
vstopili 16. 5. 1993, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-106835

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 95/00495 z dne 24. 2. 1997 pri subjektu
vpisa LESNA INDUSTRIJA GOMILSKO,
d.o.o.,  sedež:  Gomilsko,  3303  Gomilsko,
pod vložno št. 1/06142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5814286
Osnovni kapital: 42,000.000 SIT
Ustanovitelja: SKB NEPREMIČNINE &

LEASING d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54,
vstop 17. 9. 1993, vložek 25,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LUMAR d.o.o.,
Maribor, Pohorska 41b, vstop 17. 9. 1993,
vložek 16,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 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;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga 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;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-106838

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04328 z dne 27. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa AUTOSHOP, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Titovo
Velenje, Kosovelova 16, sedež: Kosovelo-
va 16, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/01112/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenikov, zastopnika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskldaitve z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5324645
Firma:  AUTOSHOP  –  MEŠKO  IN

OSTALI, trgovina in storitve, d.n.o., Ve-
lenje, Kosovelova 16

Skrajšana firma: AUTOSHOP – ME-
ŠKO IN OSTALI, d.n.o., Velenje, Koso-
velova 16

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Jakopec Jožef in Jakopec
Berta, oba iz Velenja, Kosovelova 16, izsto-
pila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 28. 12.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem; Meško Berta, Velenje, Koso-
velova 16, vstop 28. 12. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Jakopec Berta, razrešena 28. 12.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenica Meško
Berta, imenovana 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Jakopec
Jožef, imenovan 28. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 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; 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; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G/52.488 ne sme opravljati trgovine z
orožjem in strelivom.

Rg-106872

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03359 z dne 17. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa VESPERA, modna oblačila,
d.o.o., Velenje, Graškogorska 19, se-
dež:Graškogorska 19, 3320 Velenje, pod

vložno št. 1/04818/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, zastopni-
ka, spremembo družbenika zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža, spremembo dejva-
nosti in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5705916
Firma: VESPERA – HORVAT & HOR-

VAT, proizvodnja in storitve, d.n.o., Vele-
nje, Graškogorska 19

Skrajšana  firma:  VESPERA  –  HOR-
VAT & HORVAT d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Horvat – Oblak Jožica,
Velenje, Graškogorska 19, izstopila iz d.o.o.
in vstopila v d.n.o. 5. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Hor-
vat Ivan, Velenje, Goriška cesta 39, vstop
5. 12. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Horvat – Oblak Jožica, razrešena
5. 12. 1994 in imenovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Horvat Ivan, imenovan 5. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106873

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04473 z dne 10. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa DAVIDOV HRAM – IMPORT
– EXPORT, d.o.o., Nazarje, sedež: Priho-
va 21, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/03140/00 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.: 5531667
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelji: Cajner Milan, izstop

28. 10. 1993, Cerar Franc, izstop 3. 9. 1993;
Dobovičnik Darinka, izstop 30. 6. 1993; Ko-
pitar Peter, izstop 3. 9. 1993; Kopušar Ka-
rol, izstop 20. 10. 1993; Murkovič Ivo, iz-
stop 23. 9. 1993; Poznič Jožef, izstop 28. 10.
1993; Ternovšek Branko, izstop 3. 9. 1993;
Urleb Martin, izstop 22. 6. 1993; Valte
Franc, izstop 28. 10. 1993; Blagovič Boži-
dar, izstop 9. 9. 1992; Beg Drago, Celje,
Ljubljanska 68a, vstop 4. 11. 1991, vložek
92.500 SIT; odgovornost: ne odgovarja; Mi-
klavc Franc, Šmartno ob Dreti, Bočna 101,
vstop 4. 11. 1991, vložek 92.500 SIT, odgo-
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vornost: ne odgovarja; Rakun Anka, Ljubno
ob Savinji, Na Pečeh 4, vstop 4. 11. 1991,
vložek 92.500 SIT; odgovornost: ne odgo-
varja; Rebernik Jože, Velenje, Erjavčeva 11,
vstop 4. 11. 1991, vložek 92.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štimec Marjan, Ljub-
ljana, Ul. bratov Babnik 24, vstop 1. 9. 1992,
vložek 740.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žehelj Dušan, Šmartno ob Dreti, Boč-
na 73, vstop 1. 9. 1992, vložek 740.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pri šifri dejavnosti 74.12: vse, razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-106874

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04486 z dne 10. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa NERA, trgovsko in servisno
podjetje, d.o.o., Celje, Jenkova 26, sedež:
Jenkova 26, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02576/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5566002
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Popovič Luka, Celje, Jen-

kova 26, vstop 19. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Popovič Luka, razrešen, 22. 12. 1994;
direktorica Popovič Zlatica, Celje, Jenkova
26, imenovana 22. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-106875

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04595 z dne 10. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa EXTRAGRAD, gradbena in
obrtna dela, d.o.o., Žalec, sedež: Karde-
ljeva 21, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02377/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo zastopnika in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5452724

Sedež: 3310 Žalec, Savinjska 21
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelja: Jelenc Sandi, Celje, Lepa

pot 5, vstop 24. 10. 1990, vložek 1,001.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kotnik
Igor, Žalec, Nikola Tesle 6, vstop 24. 10.
1990, vložek 1,001.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelenc Sandi, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Rg-106876

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00145 z dne 7. 2. 1997 pod. št.
vložka 1/06585/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5931282
Firma: METALKOM, Stroji, rezervni

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

govornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Mest-

ni trg 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Črešnar Karel, Slovenske

Konjice, Tepanje 106, vstop 7. 10. 1996,
vložek 705.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koprivnik Oto, Loče pri Poljčanah,
Draža vas 75, vstop 7. 10. 1996, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frim Marko, Loče pri Poljčanah, Loče 74b,
vstop 7. 10. 1996, vložek 405.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črešnar Karel, imenovan 7. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo.

Rg-106881

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00592 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu
vpisa ERICO Velenje, Inštitut za ekološke
raziskave, sedež: Koroška 58, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/03781/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5583055
Firma: ERICo Velenje, Ištitut za eko-

loške raziskave
Skrajšana firma: ERICo Velenje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stropnik Boris, Velenje, Kavče 114,
razrešen 17. 6. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-106883

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00839 z dne 5. 2. 1997 pod št.
vložka 1/06584/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Ljubljana, spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega kapi-

tala, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5842018
Firma: CLEANTEAM, higijenski siste-

mi in vzdrževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: CLEANTEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ob Koprivnici 17
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: HYGIENE HOLDING

GmbH, Wien, Peter Jordan Strasse 19/3,
vstop 31. 3. 1994, vložek 4,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žohar Mirko,
Slovenske Konjice, Šarhova 6, vstop 31. 3.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žohar Mirko, imenovan 31. 3. 1994,
zastopa 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18: vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
52.488:vse, razen orožja in streliva.

Rg-106887

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03925 z dne 26. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa FORI, Fleksibilno organizira-
nje razvojnih idej, d.o.o., Velenje, Hra-
stovec 24, sedež: Hrastovec 24, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5295700

Rg-106888

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03901 z dne 26. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa STRING, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ob potoku 13, Slo-
venske Konjice, sedež: Ob potoku 13, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
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1/01202/00 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 zastopnika, deleža, dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5338115
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj:Šenk Darko, izstop 22. 4.

1994; Černec Franc, Slovenske Konjice, Ob
potoku 13, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šenk Darko, razrešen 22. 4. 1994;
zastopnik Černec Franc, razrešen 22. 4.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektron-
skih komponent; 3220 Prozivodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industijsko proce-
sno krmiljenje; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Rg-106889

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04358 z dne 26. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa KLH AGRO, pridelava hrane,
export, import, d.o.o., Laško, sedež: Sa-
vinjsko nabrežje 6, 3270 Laško, pod vlož-
no št. 1/04263/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
deležev, družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5660505
Firma: KLH AGRO, pridelava hrane,

export, import, d.o.o.
Skrajšana firma: KLH Agro, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.100 SIT
Ustanovitelj: Herlah Jure, izstop 31. 8.

1995; Krajnc Jurij, izstop 31. 8. 1995; Dra-
me Ivan, Laško, Rimska c. 2a, vstop 29. 10.
1992, vložek 1,508.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbe-
ne namene; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
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; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12: brez revizijske
dejavnosti.

Rg-106891

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03796 z dne 26. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa KIMAK, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Radeče, Vrhovo 25, sedež:Vr-
hovo 25, 1433 Radeče, pod vložno št.
1/03643/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5595266
Osnovni kapital: 1,635.100 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Marija in Kranjc

Iavn, oba iz Radeč, Vrhovo 25, vstopila 7. 2.
1992, vložila po 817.550 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja go-
vedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0130 Mešano kmetijstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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;
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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve

taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-106892

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00162 z dne 28. 2. 1997 pod št.
vložka 1/06600/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122843
Firma: CREATON, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Polzela
Skrajšana  firma:  CREATON,  d.o.o.,

Polzela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3313 Polzela, Breg pri Polzeli 145
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lilija Tomaž, Šempeter,

Šempeter v Savinjski dol. 261, vstop 17. 1.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lilija Tomaž, imenovan 17. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo.

Rg-106893

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03779 z dne 28. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa EKOTIP, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Slovenske Konjice, Bezina
6a, sedež: Bezina 6a, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/05689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
zastopnika, družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789613
Firma: EKOTIP – KEROVEC IN KO-

LAR, proizvodnja in storitve, d.n.o., Slo-
venske Konjice, Bezina 6a

Skrajšana firma: EKOTIP – KEROVEC
IN KOLAR, d.n.o., Slovenske Konjice,
Bezina 6a

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kolar Stanko, Slovenske
Konjice, Bezina 6a, izstopil iz d.o.o. in vsto-
pil v d.n.o. 12. 12. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Kerovec Re-
nata, Slovenske Konjice, Mizarska cesta
25d, vstop 12. 12. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kolar Stanko, razrešen 12. 12. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo

brez omejitev.; družbenica Kerovec Renata,
imenovana 12. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997:
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3220 Prozivodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
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stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18:vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K/74.14: vse, razen revizijskih de-
javnosti.

Rg-106894

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/01055 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu
vpisa E K O ELEKTROKOVINARSKA
OPREMA, p.o., Štrbenkova 10, Velenje,
sedež: Štrbenkova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00612/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, ustanovitelje, osnovni
kapital, spremembo firme, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, člane nadzornega sveta in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5243670
Firma: E K O ELEKTROKOVINAR-

SKA OPREMA, d.d.
Skrajšana firma: E K O, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 219,060.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 7. 11.
1994, vložek 21,910.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 7. 11. 1994, vlo-
žek 21,910.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Rs za razvoj, d.d., ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 7. 11. 1994, vložek
58,180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstoplili 7. 11.
1994, vložili 29,440.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odku-
pa, vstoplili 7. 11. 1994, vložili 19,380.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad za
razvoj RS  – za program notranjega odkupa,
vstop 7. 11. 1994, vložek 68,240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Mujkanovič
Esad, Jakovljevič Simo in Fale Drago, vsi
vstopili 29. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 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; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-

hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji 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; 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;

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18: vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
74.12: vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 00794/00626-1996/MV z dne
3. 12. 1996 in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah v sodni register s skle-
pom Srg 96/01055 dne 26. 2. 1997.

Rg-106896

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03483 z dne 28. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa R & J, podjetje za računal-
ništvo in inženiring, d.o.o., Velenje, Can-
karjeva 1c, sedež: Cankarjeva 1c, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/02754/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, zastopnika ter spremembo pri druž-
benikih zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5490901
Firma: R & J, VIŽINTIN IN OSTALI,

Računalništvo in inženiring, d.n.o., Ve-
lenje

Skrajšana firma: R & J, VIŽINTIN IN
OSTALI, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Vižintin Rok, Vižintin Ju-
rij in Lederer Vlasta, vsi iz Velenja, Can-
karjeva 1c, izstopili iz d.o.o. in vstopili v
d.n.o. 30. 6. 1994, odgovornost: odgovarja-
jo s svojim premoženjem.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vižintin Rok, razrešen 30. 6. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Vižintin
Jurij, imenovan 30. 6. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Lederer Vla-
sta, imenovana 30. 6. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-106899

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03658 z dne 26. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROART DESIGN, projek-
tiranje in inženiring, Celje, d.o.o., sedež:
Prekorje 76, 3211 Škofja vas, pod vložno
št. 1/03746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 6503161
Firma: EUROART DESIGN, projek-

trianje in inženiring, d.o.o., Prekorje 76,
Škofja vas

Skrajšana firma: EUROART DESIGN,
d.o.o., Prekorje 76, Škofja vas

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iršič Bojan, Škofja vas,

Prekorje 76, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v 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, 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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
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, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18: vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod šifro G/52.488: vse, ra-
zen trgovine na drobno z orožjem in streli-
vom; pod šifro K/74.12: vse, razen revizij-
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skih dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
J/67.13: lahko opravlja le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic.

Rg-106900

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01921 z dne 28. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa DISPLAY MM – podjetje za
informatiko in reklamo, d.o.o., Celje, Pre-
šernova 7, sedež: Prešernova 7, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01862/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5645395
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Martič Zvezdan, Celje, Na

zelenici 4, vstop 9. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Martič Marija, celje, Na zelenici 4,
razrešena 31. 12. 1994 in imenovana za pro-
kuristko.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Prozivodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301
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; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za 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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 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.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
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, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne 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.

Pri šifri dejavnosti 51.18: vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
67.13: le menjalnice in zastavljalnice; pri
šifri dejavnosti 74.12: vse, razen revizijske
dejavnosti.
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Rg-106903

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02898 z dne 3. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa SLOM, Trgovsko in proizvajalno
podjetje, d.o.o., Šentjur, sedež: C. Leona
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/02506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme, deležev, družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5465508
Firma: SLOM, Trgovsko in proizvajalno

podjetje, Šentjur, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,724.000 SIT
Ustanovitelji: Artnak Branko, Bezgov-

šek Bernarda, Doberšek Sonja, Dolamič
Janko, Erlih Franc, Fidler Neža, Gačnik
Jurij, Gačnik Štefka, Jagodič Ivan, Jesenek
Ana, Jug Albina, Jug Angela, Kladnik Da-
nica por. Perc, Klakočer Dragica, Knez
Bogdan, Kožuh Daniel, Kokol Vinko, Ko-
vačič Albert, Kunej Kristina, Kunšek Ro-
man, Lesjak Jožef, Lubej Marija, Majo-
ranc Sonja, Nenadič Agneza, Novak Cvet-
ka, Obrez Magdalena, Ogrizek Marjan,
Ogrizek Stanislav, Pelko Gertruda, Pevec
Marija, Plahuta Martin, Planko Brigita, Ple-
terski Marija, Preložnik Jerica, Puser Lili-
jana, Rečnik Franc, Senegačnik Hedvika,
Skale Mojca, Tanšek Ivan, Tonjko Lidija
por. Pušnik, Verbič Jožef, Vodeb Daniel,
Vodeb Jožefa, Vojsk Branislav, Vovk Her-
man, Zagorc Olga, Večerič Pavel, Zemljak
Ladislava, Štukelj Ivica, Šuster Jožef in
Lešnik Slavica, vsi izstopili 24. 4. 1994;
Žmahar Ciril, Šentjur, Ul. talcev 15, vstop
9. 1. 1992, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žurej Darko, Šmarje
pri Jelšah, Zg. Kostrivnica 27, vstop 9. 1.
1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Antlej Cvetko, Šentjur, Trška
gorca 14, vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arzenšek
Damjana, Ponikva, Zg. Selce 20, vstop 9. 1.
1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Arzenšek Drago, Ponikva, Zg.
Selce 20, vstop 9. 1. 1992, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Frece Na-
da, Šentjur, Prešernova ul. 20, vstop 9. 1.
1992, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gaber Zvonko, Šentjur, Ul.II.
bataljona, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brečko
Anton, Gorica pri Slivnici n.h., vstop 9. 1.
1992, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cvetko Vincenc, Šentjur, Na li-
pico 4, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Doberšek Dra-
go, Loka pri Žusmu, Loka 5a, vstop 9. 1.
1992, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Geršak Branko, Celje, Nuši-
čeva 2, vstop 9. 1. 1992, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dosedla
Danica, Ponikva, Ponikva 9b, vstop 9. 1.
1992, vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Golež Stanislav, Dramlje,
Dramlje 36, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jahiri Na-
zif, Šentjur pri Celju, C. na Kmetijsko šolo

11, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jost Cvetka,
Šmarje pri Jelšah, Zadrže 88, vstop 9. 1.
1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jost Frančišek, Šmarje pri Jel-
šah, Zadrže 88, vstop 9. 1. 1992, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kamplet Franc, Šentjur, Ul. D. Kvedra 24,
vstop 9. 1. 1992, vložek 40.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Knez – Šket Mojca,
Šentjur, Kvedrova 38, vstop 9. 1. 1992, vlo-
žek 110.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korošec Jože, Dramlje, Straža na
gori n.h., vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Tat-
jana, Grobelno, Stopče 37, vstop 9. 1. 1992,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kotnik Franc, Šentjur, Vezovje 10b,
vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kovačič Ana, Pla-
nina, Planina n.h. 84, vstop 9. 1. 1992, vlo-
žek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Košec Venčeslav, Prevorje, Krivica 5a,
vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kočar Jožica, Gori-
ca pri Slivnici n.h.72, vstop 9. 1. 1992, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kresal Roberta, Šentjur, Na lipico 4,
vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Leskovšek Fran-
čiška Grobelno, Stopče n.h. 34, vstop 9. 1.
1992, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lužar Nikoleta, Dramlje, Raz-
bor 28, vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marolt
Franc, Šentjur, Kvedrova 2, vstop 9. 1.
1992, vložek 34.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Matko Jožef, Šentjur, Črnoliška
ul. 13, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mlakar Jože,
Planina, Planina n.h. 45, vstop 9. 1. 1992,
vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ocvirk Stanislav, Štore, Razgledna
27, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Orešnik Mari-
ja, Loče pri Poljčanah, Lipoglav 5, vstop
9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Prebil Oto, Šentjur, Fra-
nja Malgaja n.h. 16, vstop 9. 1. 1992, vlo-
žek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Recko Alojz, Gorica pri Slivnici, Gori-
ca 88, vstop 9. 1. 1992, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rečnik Matil-
da, Šentjur, Franja Malgaja 6, vstop 9. 1.
1992, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rožanc Franc, Šentjur, Bezovje
15, vstop 9. 1. 1992, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rus Tomislav,
Petrovče, Kasaze 66b, vstop 9. 1. 1992,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slatinšek Jožica, Šentjur, Miloša Zi-
danška 10, vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slomšek
Martina, Ponikva, Brezje 7, vstop 9. 1.
1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tanšek Marija, Šentjur, L. Do-
brotinška n.h., vstop 9. 1. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vodeb Zlatica, Gorica pri Slivnici, Gorica
79, vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zajtl Jožica,
Šentjur, C. na Kmetijsko šolo, vstop 9. 1.

1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zdolšek Drago, Grobelno, Gro-
belno 124, vstop 9. 1. 1992, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zdolšek
Slavko, Ponikva, Lutarje 17, vstop 9. 1.
1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zupanc Stanko, Šentjur, Kve-
drova 5, vstop 9. 1. 1992, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špan Ma-
rija, Planina, Visoče 6, vstop 9. 1. 1992,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žaberl Tatjana, Šentjur, Pešnica 32,
vstop 9. 1. 1992, vložek 80.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Juhart Branko, Po-
nikva, Ponikva 48a, vstop 24. 4. 1994, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gračnar Jože, Šempeter, Šempeter 173,
vstop 24. 4. 1994, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Gračnar Jožef,
Recko Alojz in Juhart Branko, vsi vstopili
20. 5. 1994.

Rg-106902

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02783 z dne 4. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa Razvojni center Plan M, podjetje
za projektiranje in inženiring, Ul. XIV.
divizije 14, Celje, d.o.o., sedež: Ul. XIV.
divizije 14, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02885/00 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, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5493684
Firma: RC Plan M, podjetje za projek-

tiranje in inženiring, Ul. XIV. divizije 14,
Celje, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: RAZVOJNI CENTER

PLANIRANJE, Ul. XIV. divizije 14, Celje,
d.o.o., vstop 9. 4. 1991, vložek 141.170 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pangeršič Mit-
ja, Celje, Glavni trg 3, vstop 9. 4. 1991,
vložek 339.707,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šetina Milan, Vojnik, Prušnikova
19, vstop 9. 4. 1991, vložek 339.707,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jurkošek Mi-
ran, Štore, Pečovje 11, vstop 9. 4. 1991,
vložek 339.707,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Škofca Marjan, Celje, Lokrovec 17,
vstop 9. 4. 1991, vložek 339.707,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 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;
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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; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-106913

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00942 z dne 12. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa TI, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Rogaška Slatina, sedež: Pr-
vomajska 19, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05665/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, spremembo zastopnika, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5771269
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdravi-

liški trg 10
Osnovni kapital: 1,633.500 SIT
Ustanoviteljica: Lah Borut, izstop

13. 11. 1995, Ferjanič Edita, Rogaška Sla-
tina, Vid Ivanuševa ul. 5, vstop 13. 11.
1995, vložek 1,633.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Borut, razrešen 13. 11. 1995; di-
rektorica Ferjanič Edita, imenovana 13. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentira-
nih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-

izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higijenskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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; 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.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industri-
jo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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 motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301
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-
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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
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nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 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; 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18: vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
J/67.13: lahko opravlja le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
K/74.12: vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-106914

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04690 z dne 12. 2. 1997 pri sub-

jektu vpisa ELSPOJ, inženiring, računal-
niške mreže in avtomatizacija procesov,
d.o.o., Celje, Opekarniška 2, sedež: Ope-
karniška 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5712432
Osnovni kapital: 1,610.002 SIT
Ustanovitelji: Glavač Ivan, Štore, Pro-

žinska vas 69, vstop 11. 4. 1994, vložek
536.667,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Božiček Bojan, Celje, Podjavorškova
11, vstop 11. 4. 1994, vložek 536.667,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Deželak
Andrej, Kozje, Kozje 142, vstop 11. 4.
1994, vložek 536.667,33 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-106917

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01167 z dne 13. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa Gorenje Notranja oprema,
d.o.o., Velenje, Patrizanska 12, sedež: Par-
tizanska 12, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00624/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, člane nadzornega sveta, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovni
kapital, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5259053
Firma: GORENJE NOTRANJA OPRE-

MA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 919,033.000 SIT
Ustanovitelji: Gorenje Notranja oprema,

d.o.o., Velenje, Partizanska 12, izstop
24. 10. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 24. 10. 1996,
vložek 91,903.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidsekga zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vstop 24. 10. 1996, vložek
132,571.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 24. 10. 1996, vložek
183,807.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
24. 10. 1996, vložili 179,153.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 24. 10. 1996, vlo-
žili 309,479.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Sklad za razvoj – za program
notranjega odkupa, vstop 24. 10. 1996, vlo-
žek 22,120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mutec Rudolf, razrešen 24. 10. 1996
kot namestnik direktorja; direktor Zupančič
Vinko, razrešen 24. 10. 1996; direktor Sa-
bol Pavle, razrešen 24. 10. 1996; direktori-
ca Dovšak Nina, razrešena 24. 10. 1996.

Člani nadzornega sveta: Mutec Rudolf,
Veršec Jurij in Letonja Peter, vsi vstopili
24. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997: 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti 74.12: vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00918/00664-1996/IC z dne 10. 12. 1996
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah v sodni register s sklepom Srg.
96/01167 dne 13. 2. 1997.

Rg-106918

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03336 z dne 12. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZAL SHOP, podjetje
za zunanjetrgovinski promet in trgovino,
d.o.o., Titovo Velenje, Stantetova 17, se-
dež: Stantetova 17, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/01169/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5337615
Firma: UNIVERZAL SHOP, DONKO

in ostali, Trgovina in storitve, d.n.o., Ve-
lenje

Skrajšana firma: UNIVERZAL SHOP,
DONKO in ostali, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Donko Martina, Šoštanj,
Kajuhova 7a, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 20. 7. 1994, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Donko Ljubica, Vele-
nje, Stantetova 11, vstop 20. 7. 1994, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Donko Martina, razrešena 20. 7. 1994
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in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenica Donko
Ljubica, imenovana 20. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

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

Rg-106919

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00784 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu vpisa Studio EMS, d.o.o., Celje,
Hrašovčeva 4, sedež: Hrašovčeva 4, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo zastopnika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5664934
Osnovni kapital: 1,518.276 SIT
Ustanovitelja: Erjavec Melita, vstop

14. 9. 1992 in Erjavec Srečko, vstop 3. 10.
1994, oba iz Celja, Hrašovčeva 4, vložila po
759.138 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Erjavec Srečko, razrešen 3. 10. 1994
kot pomočnik direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1997: 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; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah.

Rg-106920

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03939 z dne 11. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa LINDE PLIN, d.o.o., Celje. Ti-
tov trg 4, sedež: Titov trg 4, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04444/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo

družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo firme, sedeža, deležev, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5654688
Firma: LINDE PLIN, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Bukovžlak 65b
Osnovni kapital: 613,692.911 SIT
Ustanovitelj: LINDE GAS Ges.m.b.H.,

izstop 18. 9. 1996; LINDE Aktiengesellsc-
haft, Wiesbaden 1, Abraham-Lincoln str. 21,
vstop 28. 12. 1993, vložek 613,692.911 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 4020 Oskrba s plinastimi go-
rivi po plinovodni mreži; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin 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; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12: vse, razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-106924

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00287 z dne 11. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRAFO LIT, proizvodnja in
promet grafičnih proizvodov, d.o.o., Ža-
lec, sedež: Vrbje 80a, 3310 Žalec, pod vlož-
no št. 1/03095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5520517
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novakovič Nenad, Celje,

Pucova 4a, vstop 16. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107772

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04712 z dne 14. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa HEKOM MARKETING, pod-
jetje za trgovino in komercialne storitve,
d.o.o., Velenje, Stantetova 2, sedež: Stan-
tetova 2, 3320 Velenje, pod vložno št.

1/05492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5753422
Osnovni kapital: 1,771.000 SIT
Ustanoviteljica: Djordjevič Helena, Vi-

tanje, Sp. Dolič 36, vstop 22. 12. 1992, vlo-
žek 1,771.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Djordjevič Helena, imenovana
22. 12. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 8/93 z dne 10. 5. 1993.

Rg-107783

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04130 z dne 27. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMO, emajlirnica, metalna in-
dustrija, orodjarna, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 86, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo pri zastopniku s temile
podatki:

Matična št.: 5042852
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kranjc Tomaž Mirko, Žalec, Podvin
19, razrešen 27. 12. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju, odpovedova-
nju ali spreminjanju kakeršnekoli pogodbe
ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvi-
ra rednega in običajnega teka poslovanja
družbe, pri najemanju kreditov ali posojil,
katerih vrednost glavnice presega znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM, pri
dajanju posojil drugim fizičnim ali pravnim
osebam ter pri odobravanju komercialnih
ali blagovnih kreditov, katerih vrednost pre-
sega tolarsko protivrednost 100.000 DEM,
pri najemanju ali dajajnju garancij, poro-
štev, hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki
presegajo tolarsko protivrednost 100.000
DEM, pri prodaji, dajanju ali prevzemu v
zakup sredstev, ki po svoji vrednosti prese-
gajo znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM, pri investicijah, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM, pri ustanavljanju družb –
hčera, predstavništev ali poslovnih enot
družbe, pri nakupu deleža/delnic drugih
družb in pri prodaji deleža/delnic družb hče-
ra, direktor potrebuje pismeno soglasje or-
gana upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
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najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-107800

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04485 z dne 18. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa VIVA TRADE, proizvodnja,
trgovina, inženiring, d.o.o., Nazarje, se-
dež: Nazarje 110, 3331 Nazarje, pod vlož-
no št. 1/02540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in spremembo na-
slova firme s temile podatki:

Matična št.: 5462908
Sedež: 3331 Nazarje, Obrtniška 17
Osnovni kapital: 37,579.000 SIT
Ustanovitelj: Melnšek Jože, Mozirje, No-

ve Trate 4, vstop 23. 10. 1990, vloćek
37,579.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Melanšek Jože, imenovan 23. 10.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1854/90 z dne 5. 3. 1991.

Rg-107808

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03845 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa VLAMAT, storitveno podjetje, d.o.o.,
Griže, Migojnice 18, sedež: Migojnice 18,
3302 Griže, pod vložno št. 1/05344/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5784956
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krušnik Vladimira, izstop

12. 12. 1994; Krušnik Matej, vstop 18. 1.
1993 in Krušnik Henrik, vstop 12. 12. 1994,
oba iz Griž, Migojnice 18, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-107811

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04024 z dne 17. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa LEONA, Trgovina, gostinstvo
in prevozi, d.o.o., Velenje, sedež: Šalek
16a, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/04606/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, družbenika, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5669324
Firma: LEONA VERDEV, Trgovina,

gostinstvo in prevozi, k.d., Velenje
Skrajšana  firma:  LEONA  VERDEV,

k.d., Velenje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Ustanovitelja: Verdev Nada, Velenje, Ša-
lek 16a, izstopila iz d.o.o. in vstopila v k.d.
20. 12. 1994, vložek 8.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Verdev Stane ml., Vele-
nje, Šalek 16a, vstop 20. 12. 1994, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Verdev Nada, razrešena 20. 12. 1994;
direktor Verdev Stane ml., razrešen 20. 12.
1994 in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot komplementar.

Rg-107824

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04218 z dne 21. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa TOM, Podjetje za poslovne sto-
ritve, d.o.o., Laško, sedež: Jagoče 13c,
3270 Laško, pod vložno št. 1/03963/00 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, družbenika, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5619963
Firma: TOM, Poslovne storitve, d.o.o.,

Laško
Sedež: 3270 Laško, Rimska cesta 4
Osnovni kapital: 1,561.636 SIT
Ustanovitelja: Blagotnišek Tomaž, izstop

20. 12. 1994; Blagotinšek Zdenka, Laško,
Jegoče 13c, vstop 20. 12. 1994, vložek
325.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blagotinšek Jožef-Pavel, Laško, Jagoče 13c,
vstop 20. 12. 1994, vložek 1,236.636 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blagotinšek Tomaž, razrešen 20. 12.
1994; direktorica Blagotinšek Zdenka, ime-
novana 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12: vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-107840

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02504 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu

vpisa  KRAGOLNIK  &  KRAGOLNIK,
proizvodnja, predelava, inženiring, d.o.o.,
Ketejeva 12, Celje, sedež: Kettejeva 12,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02934/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5500630
Osnovni kapital: 2,265.690 SIT
Ustanovitelja: Kragolnik Vili in Kragol-

nik Ljuba, oba iz Celja, Zidanškova 7, vsto-
pila 30. 5. 1991, vložila po 1,132.845 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Kragolnik Ljuba, razrešena 16. 5.
1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-107851

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04105 z dne 4. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa EMO-VENS, podjetje za pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 86, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo pri zastopni-
ku, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5628113
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: EMO, emajlirnica, metalna

industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Maribor-
ska c. 86, vstop 7. 5. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kranjc Mirko Tomaž, razrešen
27. 12. 1994 in ponovno imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen pri sklepanju, odpovedovanju ali
spreminjanju kakršnekoli pogodbe ali pri
izvajanju pravnih poslov izven okvira red-
nega in običajnega teka poslovanja družbe,
pri najemanju kreditov ali posojil, katerih
vrednost glavnice presega znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM, pri dajanju
posojil drugim fizičnim ali pravnim ose-
bam ter pri odobravanju komercialnih ali
blagovnih kreditov, katerih vrednost pre-
sega tolarsko protivrednost 100.000 DEM,
pri najemanju ali dajanju garancij, poro-
štev, hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki
presegajo tolarsko protivrednost 100.000
DEM, pri prodaji, dajanju ali prevzemu v
zakup sredstev, ki po svoji vrednosti pre-
segajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM, pri investicijah, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM, pri ustanavljanju
družb –hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe, pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža/delnic družb
hčera, direktor potrebuje pismeno soglasje
organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.
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LJUBLJANA

Rg-100026

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02333 z dne 19. 7. 1996
pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA, KNJIGARNA, KONZOR-
CIJ, KNJIGOTRŠTVO, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 29, sedež:  Slovenska
29, Ljubljana, pod vložno št. 1/19245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5631785
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gorjup Borut, razrešen 7. 5. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Grošelj Mari-
jan, Ljubljana, Kunaverjeva 2, imenovan 7.
5. 1996, zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen v primeru, ko vrednost posameznega
posla presega 13,000.000 SIT in je za skle-
panje takšnega posla potrebno soglasje usta-
novitelja.

Rg-100064

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02809 z dne 12. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5947405
Firma: MARKLINE, družba za trgovi-

no, gostinstvo in turizem, d.o.o., Dolenje
Podpoljane 8, Ortnek

Skrajšana  firma:  MARKLINE,  d.o.o.,
Ortnek

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ortnek, Dolenje Podpoljane 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivančič Janez, Ortnek, Do-

lenje Podpoljane 8, vstop 29. 5. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivančič Janez, imenovan 29. 5. 1996,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
744 Ekonomsko propagiranje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost.

Rg-100065

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02816 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ININI, d.d., izdelava usnje-
ne galanterije, Ljubljana, Bravničarjeva
11, sedež: Bravničarjeva 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5541441
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Majhenič Marija, razrešena 31. 1.
1996 kot predsednica uprave; zastopnik Za-
vašnik Janez, Domžale, Miklošičeva 1b,
imenovan 1. 2. 1996, kot vršilec dolžnosti
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03077 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VENDITOR, Podjetje za
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zvezda
19, Ljubljana, pod vložno št. 1/11134/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475589
Ustanovitelj: Erjavec Igor, izstop 22. 5.

1995; Merčun Aleš, Ljubljana, Zvezda 19,
vstop 24. 12. 1990, vložek 1,207.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-

pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil 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; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100153

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03358 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EKSTA, reklamni profe-
sionalni sistemi, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gerbičeva ulica 51a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24190/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5832675
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:

2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;

2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk, 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur;
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.; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 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; 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; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-

vorni promet; 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;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami z plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-100159

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03533 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MAGRAF, Družba za tr-
govino in svetovanje, d.o.o., Cesta Cene-
ta Štuparja 3, Ljubljana, sedež: Cesta
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04227/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova,
ustanoviteljev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5320585
Firma: MAGRAF, Družba za trgovino

in svetovanje, d.o.o., Pražakova 8, Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Pražakova 8
Ustanoviteljica: Skobe Vlasta, Ljubljana,

Slomškova 5, vstop 17. 3. 1995, vložek
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prosičanovič Katjuša, izstop 17. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Prosičanovič Katjuša, razrešena 17. 3.
1995; direktorica Skobe Vlasta, imenovana
17. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100161

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03548 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TELLA / SI, export-import,
trgovina in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, C.I. sl. art. brigade 34, sedež:
C. I. slov. art. brigade 34, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13958/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5540828
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:

1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
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govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na 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; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško 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 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-100227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03297 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa HAIZHEN, d.o.o., podjetje
za trgovino in gostinstvo, Ljubljana,
Pražakova 12, sedež: Pražakova 12, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5932017
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ye Xiaozhen, Kitajska, Zhejiang Shen
Qin Tian Xian, imenovan 24. 6. 1996.

Rg-100317

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03728 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28350/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5953251
Firma: NOKTURNO, Zavod za umet-

niško glasbo, Ljubljana
Skrajšana firma: NOKTURNO, Zavod,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Rašiška 9
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrić Miroslav, Ljublja-

na, Rašiška 9, vstop 10. 7. 1996, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovrić Miroslav, imenovan 10. 7.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5540 Točenje pijač in napitkov, 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve.

Rg-100350

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03125 z dne 13. 9. 1996 pod št.
vložka 1/19208/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5631319
Firma:  SATURNUS  -  VZDRŽEVA-

NJE, podjetje za vzdrževanje strojne
opreme in objektov, d.o.o., Ljubljana



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6226 Št. 79-80 – 18. XII. 1997

Skrajšana firma: SATURNUS - VZDR-
ŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ob železnici 16
Osnovni kapital: 5,057.199 SIT
Ustanovitelji: SATURNUS-Orodjarna in

strojegradnja, proizvodnja orodij, d.d., Ljub-
ljana, Ob železnici 16, izstop 29. 5. 1994,
vložek 5,057.199 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Osterman Franc, razrešen 29. 5.
1994.

S sklepom skupščine z dne 29. 5. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
družbe.

Rg-100383

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06444 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SOLAR, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Ramovševa 23, se-
dež: Ramovševa 23, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04069/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, skrajšano firmo, spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331145
Skrajšana firma: SOLAR, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šarič Danilo, Ljubljana,

Ramovševa 23, vstop 22. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521

Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 554
Točenje pijač in napitkov.

Rg-100673

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05136 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VOM, audio - video, d.o.o.,
sedež: Kersnikova 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5437601
Sedež: Ljubljana, Čopova 14

Rg-100674

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05276 z dne 18. 10. 1996
pri subjektu vpisa DETEL, Podjetje za
marketing, proizvodnjo, komercialno po-
sredovanje, promet blaga na debelo in
drobno, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana,
Majorja Lavriča 12, sedež: Majorja La-
vriča 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/11231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462207
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo z motorna vozila; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-

nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnosti agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100760

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00555 z dne 16. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27444/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5934974
Firma: IRIS - DMV, diagnostika, medi-

cina, veterina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IRIS - DMV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rašiška 3/VI
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelji: Beltram Kovačič Jelka,

Preserje, Rakitna 112, vstop 5. 2. 1996, vlo-
žek 486.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Belingar Samo, Ljubljana, Rašiška ulica
3, vstop 5. 2. 1996, vložek 135.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Emeršič Blan-
ka, Ljubljana, Rusjanov trg 2, vstop 5. 2.
1996, vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Glavač Matjaž, Trbovlje, Tonč-
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ke Čeč 52, vstop 5. 2. 1996, vložek 135.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koren Ma-
rija, Tolmin, Prekomorskih brigad 5, vstop
5. 2. 1996, vložek 135.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mlinarič Emil, Čren-
šovci, Ulica ob Črncu 14, vstop 5. 2. 1996,
vložek 648.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rojina Breda, Ljubljana, Celovška
122, vstop 5. 2. 1996, vložek 486.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štrekelj Popo-
vič Tatjana, Ljubljana, Krivec 8, vstop 5. 2.
1996, vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Telban Božidara Marija, Borov-
nica, Švigljeva ulica 1, vstop 5. 2. 1996,
vložek 135.000 SIT, odgovornost ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Beltram Kovačič Jelka, imenovana 5.
2. 1996, potrebuje predhodno soglasje
skupščine družbe za sklepanje pogodb o na-
kupu in prodaji nepremičnin nad vrednostjo
100.000 DEM; dolgoročnih posojilnih po-
godb v vrednosti nad polovico osnovne
glavnice in za vlaganja v druga podjetja;
direktor Mlinarič Emil, imenovan 5. 2. 1996,
kot komercialni direktor družbe potrebuje
predhodno soglasje skupščine družbe za
sklepanje pogodb o nakupu in prodaji ne-
premičnin nad vrednostjo 100.000 DEM;
dolgoročnih posojilnih pogodb v vrednosti
nad polovico osnovne glavnice in za vlaga-
nja v druga podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s

kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi  in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6220 Izredni zračni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-100807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04696 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MINERAL, Podjetje za pri-
dobivanje, predelavo in montažo  narav-
nega kamna, d.o.o., Ljubljana, sedež: Le-
tališka c. 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/00259/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, tipa in datuma za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5033128
Firma: MINERAL, Podjetje za prido-

bivanje, predelavo in montažo naravnega
kamna, d.d.

Skrajšana firma: MINERAL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 289.317.000 SIT
Ustanovitelji: MINERAL, Podjetje za

pridobivanje, predelavo in montažo narav-
nega kamna, p.o., izstop 22. 5. 1996; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 22. 5. 1996, vlo-
žek 141.311.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vstop 22. 5. 1996, vložek
25,354.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 22. 5. 1996, vlo-
žek 25,354.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
22. 5. 1996, vložili 50,708.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 22. 5. 1996, vložili

41,093.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; lastniki trajnih vlog (po seznamu), vlo-
žili 5,497.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; vlagatelji po seznamu, izstopili
22. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gosar-Gale Marija, Ljubljana, Jam-
nikarjeva 53, razrešena 27. 5. 1996 kot v.d.
direktorja in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Crnič Marjan,
Svete Marjan, Kovič Brane, Žolger Irena,
Mrzlikar Boštjan in Neffat Milan, vsi vsto-
pili 22. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996: 141
Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo, 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 267 Obdelava naravnega kamna; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 366 Druge predelovalne de-
javnosti, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 511 Posredništvo; 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; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski
promet; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 00716/00618-
1996/DD z dne 11. 9. 1996.

         Rg-100816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05053 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SARA, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in zastopstvo, d.o.o., Ve-
lika čolnarska 2a, Ljubljana, sedež: Veli-
ka čolnarska 2a, Ljubljana, pod vložno št.
1/05165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5326923
Firma: SARA, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SARA, d.o.o.
Sedež:  Notranje  Gorice,  Podpeška

cesta 206
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6228 Št. 79-80 – 18. XII. 1997

in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 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.

Rg-100828

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05359 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMULA, izvoz, uvoz, sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova
126, Ljubljana, pod vložno št. 1/10531/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja, zastopnika in tipa za-
stopnika ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 17. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5591775
Ustanovitelj: Klančar Demitrij, Ljublja-

na, Vodnikova 126, vstop 17. 10. 1996, vlo-
žek 1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Klančar Polona, izstop 17. 10. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Klančar Polona, Ljubljana, Vodniko-
va 126, razrešena 17. 10. 1996 in imenova-
na za zastopnico, ki zastopa družbo brez
omejitev kot svetovalka za komercialno po-
dročje; direktor Klančar Demitrij, imeno-
van 17. 10. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-100952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08743 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/16140/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  SEASON,  trgovina,  storitve,
d.o.o., Cesta na Rožnik 15, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Rožnik 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Hanžel Vilma, Ljublja-

na, Šarhova 30, izstop 25. 5. 1994, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hanžel Vilma, razrešena 25. 5. 1994;
zastopnik Hanžel Matej, razrešen 25. 5.
1994.

S sklepom skupščine z dne 25. 5. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica
in družbenica.

Rg-100968

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16878 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/23364/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: IMPOSANT, trgovina, posredo-
vanje, zastopanje, uvoz-izvoz, d.o.o.

Skrajšana  firma:  IMPOSANT,  d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Prvomajska 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pustotnik Nada, Kamnik,

Prvomajska 9, izstop 20. 12. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pustotnik Nada, razrešena 20. 12.
1994

S sklepom skupščine z dne 20. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica
in družbenica Pustotnik Nada, Prvomajska
9, Kamnik.

Rg-100974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17479 z dne 29. 11. 1996
pod št. vložka 1/12341/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: STRA-TRADE, podjetje za pro-
izvodnjo, servisno dejavnost in zunanjo
ter notranjo trgovino, ter zastopanje,
d.o.o.,Ljubljana, Kočenska ul. 13

Skrajšana firma: STRA-TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kočenska ul. 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Stražišar Avgust, Ljublja-

na, Kočenska 13, izstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stražišar Avgust, razrešen 27. 12.
1994.

S sklepom skupščine z dne 27. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
in družabnik Stražišar Avgust, Ljubljana,
Kočenska 13.

Rg-100987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18848 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa RAMACO, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,

Ljubljana, sedež: Stegne 19, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17415/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607272
Firma: RAMACO, Podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Rimska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Rakar Majda, izstop 20.

12. 1994; Verbič Jožica, Ljubljana, Vrhov-
ci c. III/16, vstop 2. 9. 1996, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verbič Tina, Ljubljana, Vrhovci c. III/16,
vstop 2. 9. 1996, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Verbič Marko,
izstop 2. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rakar Majda, razrešena 2. 9. 1996;
direktorica Verbič Jožica, imenovana 2. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-101112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04185 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa EIGER, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina, storitve, Ljubljana, sedež:
Redelonghijeva 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10862/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5460158
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
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rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji 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 proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet na rekah, jeze-
rih, prekopih; 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje; aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-101133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05893 z dne 3. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5929326
Firma: AVTOCENTER Rijavec & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Hrib 13
Ustanovitelji: Rijavec Vojko in Rijavec

Petavs Pavla, oba Vrhnika, Hrib 13, vstopi-
la 28. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem; Škerl Aleksandra,
Ljubljana, Runkova 7, vstop 28. 11. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rijavec Vojko, imenovan 28. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Rijavec Petavs Pavla, imenovana 28.
11. 1995, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Škerl Aleksandra, imenovana 28.
11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-

nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov, 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 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; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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-
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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 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 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; 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost ho-
telov, 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov,
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 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; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 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.; 8010 Predšolska
vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8531 In-
stitucionalno socialno varstvo; 8532 Izva-
janje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev; 9000 Storitve javne higiene; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-101558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/0766 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIJA, računalniško
podprto sestavljanje in razvoj program-
ske opreme, d.o.o., Ljubljana, Cankarje-
va 4, sedež: Cankarjeva 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02435/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5293316
Firma: MEDIJA, računalniško podpr-

to sestavljanje in razvoj programske
opreme, d.o.o., Ljubljana, Prečna ulica 6,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Prečna ulica 6
Ustanovitelj: Umek Miloš, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 74, vstop 2. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Domijan Suzana, izstop 3. 3. 1995; Kle-
menc Andrej, izstop 3. 3. 1995; Koren Mi-
klavž, izstop 3. 3. 1995; Klemenc Gordana,
izstop 3. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6420 Telekomunikacije; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
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Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-101564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02049 z dne 23. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa AB & JJ, Center za marketing,
d.o.o., sedež: Glinškova ploščad 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v zavod, spremembo firme in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5688299
Firma: EKODA, Zavod za raziskovanje

okolja, Ljubljana
Skrajšana firma: Zavod EKODA, Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1996:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-101586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05274 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985439
Firma: LEVANIJA, podjetje za tr-

govino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LEVANIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 80
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jamnik Anita, Ljublja-

na, Linhartova 80, vstop 11. 10. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jamnik Anita, imenovana 11. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 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; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 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; 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; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512

Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirska storitve, razen
javnih poštnih storitev; 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; 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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi,
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij, 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-101615

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05731 z dne 2. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28674/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985641
Firma: CF, d.o.o., podjetje za trgovino,

storitve in finančni inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: CF, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Grablovičeva 1
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ciuha Andrej, Dobrova pri

Ljubljani, Šujica 68, vstop 27. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ciuha Andrej, imenovan 27. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-101667

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05788 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/28666/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5985838
Firma: LEŠTAN & LEŠTAN, podjetje

za proizvodnjo, trgovino, turizem, šport
in rekreacijo, d.n.o.

Skrajšana firma: LEŠTAN & LEŠTAN,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornost

Sedež: Notranje Gorice, Podolga njiva
5, Vnanje Gorice

Ustanovitelja: Leštan Črtomir, Notranje
Gorice, Podolga njiva 5, Vnanje Gorice,
vstop 11. 11. 1996, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Leštan Samo, Vuze-
nica, Mladinska 14, vstop 11. 11. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

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

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
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 kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa,
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na 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; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330

Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-101970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02768 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TAVČAR TRADE, d.o.o.,
trženje, trgovina in gostinstvo, Loka pri
Mengšu, sedež: Trzinska 9, Loka pri
Mengšu, pod vložno št. 1/18959/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5683483
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela,
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno 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, 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; 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
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potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101996

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00594 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GLOBESPORT, športni in-
ženiring in marketing, d.o.o., Celovška 25,
Ljubljana, sedež: Celovška 25, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21934/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5730791
Ustanovitelja: Kristančič Boris, Ljublja-

na, Mala čolnarska ul. 4d, vstop 20. 12.
1992, vložek 896.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja. Svara Slavko, Trst, Stradi di Fiu-
me 555, vstop 15. 12. 1995, vložek 704.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04177 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ZICKERO, podjetje za tr-
govino, storitve, proizvodnjo, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Trzin, sedež: Zorkova 7, Tr-
zin, pod vložno št. 1/15829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5581125
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996: 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, 6511 Dejavnost central-
ne banke; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-

sti; 85141 Samostojne zdravstvene dejav-
nosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-102107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05753 z dne 3. 12. 1996 pod
št. vložka 1/28681/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5985714
Firma: AGRUM COMMERCE, Trgo-

vina in storitve, d.o.o., Poljanski nasip 8,
Ljubljana

Skrajšana firma: AGRUM COMMER-
CE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Poljanski nasip 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jovič Miodrag, Ljubljana,

Gruberjevo nabrežje 20, vstop 6. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jovič Miodrag, imenovan 6. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana 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; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,

časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 747 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 9271 Prirejanje iger na sre-
čo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12733 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/23175/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: KOCH, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Hrastnik, Trg. F. Ko-
zarja 2

Skrajšana firma: KOCH, d.o.o., Hrast-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastnik, Trg F. Kozarja 2
Osnovni kapital. 230.000 SIT
Ustanovitelj: Koch Ignac, Hrastnik, Trg

F. Kozarja 2, izstop 22. 6. 1994, vložek
230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koch Ignac, razrešen 22. 6. 1994.

S sklepom  skupščine z dne 22. 6. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku. Ob-
veznosti plačila morebitnih obveznosti izbri-
sane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.

Rg-102206

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04734 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/19154/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: TEXTOR, podjetje za grafično
oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, Martina
Krpana 55

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Martina Krpana 55
Osnovni kapital: 129.000 SIT
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Ustanovitelj: Taborin Dragomir, Ljub-
ljana, Rašiška 11, izstop 27. 9. 1995, vložek
129.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Taborin Dragomir, razrešen 27. 9.
1995.

S sklepom skupščine z dne 27. 9. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
družbe.

Rg-102209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/06142 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/17641/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DETAIL, podjetje za oblikova-
nje in proizvodnjo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Adamičeva 13
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Čakš Roman, Ljubljana,

Adamičeva 13, izstop 12. 12. 1995, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Čakš Roman, razrešen 12. 12. 1995.

S sklepom skupščine z dne 12. 12. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
družbe.

Rg-102211

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/00580 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BHV - HEMES, d.o.o.,
Mednarodno trgovsko podjetje, Podpre-
ska 9, Draga, sedež: Podpreska 9, Draga,
pod vložno št. 1/14455/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5692113
Osnovni kapital: 7.943.000 SIT
Ustanovitelj: Ukmar Darko, Ljubljana,

Mali trg 5, vstop 17. 11. 1992, vložek
7,943.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102215

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01335 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/14358/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: KLJUKAR, podjetje za trgo-
vino, servis in zastopstvo, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova cesta 295
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kogovšek Minka, Ljub-

ljana, Vodnikova c. 295, vstop 11. 3. 1996,
vložek 8.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kogovšek Minka, razrešena 11. 3.
1996.

S sklepom skupščine z dne 11. 3. 1996
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica
družbe.

Rg-102231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02650 z dne 10.10.1996
pod št. vložka 1/15567/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5579511
Firma: ULČAR F. & Co., trgovina, pro-

izvodnja in storitve, d.n.o., Domžale
Skrajšana firma: ULČAR F. & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Domžale, Ljubljanska 33
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Ulčar Franc, Domžale,

Ljubljanska 33, izstop 27. 5. 1996, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Ulčar Ivana, Domžale, Ljub-
ljanska 33, izstop 27. 5. 1996, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ulčar Franc, razrešen 27. 5. 1996.

S sklepom skupščine z dne 27. 5. 1996
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja
družbe.

Rg-102238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03167 z dne 11. 10. 1996
pri subjektu vpisa ALER, Podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Po-
klukarjeva 35, Ljubljana, sedež: Poklu-
karjeva 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/12297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5491606
Firma: ALER, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež:  Ljubljana,  Šmartinska  ce-

sta 152
Ustanovitelj: Matjašič Ernest, Moravče,

Gorica 25, vstop 2. 4. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Matjašič Aleš, izstop 17. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno

v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 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; 5150
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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 4423
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.
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Rg-102292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 96/05248 z dne 5. 11. 1996 pod
št. vložka 1/28568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5970377
Firma: B.A.S. TRADING, trgovina in

zastopanje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: B.A.S. TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Zaprice 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolman Franci, Ljubljana,

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

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolman Franci, imenovan 18. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 525 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; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in 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; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 930 Druge storitvene dejav-
nosti; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 96/00752 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HRIBOVŠEK, Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Bizjanova 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17513/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5620694
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1997: 501

Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi

izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov, 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 723 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-102369

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 96/05968 z dne 6. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28772/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5986109
Firma: MAGIS INTERNATIONAL, tr-

govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Tre-
binjska 4

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trebinjska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Janez, Ljubljana,

Trebinjska 4, vstop 14. 11. 1996, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklič Damjan, Ljubljana, Ulica Angelce
Ocepkove 11, vstop 14. 11. 1996, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drempetič Marko, Ljubljana, Lamutova 2,
vstop 14. 11. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hočevar Janez, imenovan 14. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Miklič Damjan, imenovan 14. 11. 1996,
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zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Drempetič Marko, imenovan 14. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 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; 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; 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; 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 živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,

povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-102466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 96/03653 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa BVG, proizvodnja pla-
stičnih in kovinskih predmetov, d.o.o.,
V  Murglah  135,  Ljubljana,  sedež:
V Murglah 135, Ljubljana, pod vložno št.
1/03222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307562
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih
kovin; 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; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
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.; 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 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov, 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
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prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov, 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-102508

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 94/07272 z dne 2. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AS ACME, Podjetje za tr-
govino in projektivo, sedež: Brodarska 12,
Litija, pod vložno št. 1/15848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5581419
Firma: AS ACME, STROJNIK & Co.,

podjetje za trgovino in projektivo, d.n.o.,
Mala Stara vas 8, Grosuplje

Skrajšana firma: AS ACME, STROJ-
NIK & Co., d.n.o., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Grosuplje, Mala Stara vas 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Strojnik Aleš, Ljubljana,

Maroltova 3, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 17. 5. 1994, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Strojnik Bojana, Domžale, Simona Jenka 9,
vstopila 17. 5. 1994, vložek 4.000 SIT, od-

govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strojnik Aleš, imenovan 2. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102556

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 95/01171 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SLUŠNI APARATI-
WIDEX, d.o.o., izdelava, vzdrževanje in
distribucija slušnih pripomočkov, sedež:
Resljeva 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/02003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, spre-
membo deležev in spremembo družbene po-
godbe z dne 1. 3. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5279062
Osnovni kapital: 59,730.000 SIT
Ustanovitelji: WIDEX APS, Vaerloese,

Danska, Ny Vestergaardsvej 25, vstop 22.
6. 1990, vložek 32,740.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; INFOND-STOLP, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vstop 12. 12. 1994, vložek
4,440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22, vstop 8. 12. 1993,
vložek 2,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vstop 8. 12. 1993, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kropivšek Peter, Lukovica, Zg. Prapreče 9,
vstop 22. 6. 1990, vložek 4,470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Novak Milena,
Ljubljana, Vojkova 77, vstop 22. 6. 1990,
vložek 1,310.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Tomše Roman, Ljubljana, Brodar-
jev trg 5, vstop 22. 6. 1990, vložek
3,220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smrtnik Franc, Vrhnika, Petkovškova 44,
vstop 22. 6. 1990, vložek 3,360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petrovič Silva,
Izlake, Marof 38, vstop 8. 12. 1993, vložek
1,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simečak Dijana, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 74, vstop 8. 12. 1993, vložek
980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklič Lidija, Ljubljana, Puhova 8, vstop 8.
12. 1993, vložek 820.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žunkovič Boštjan, Kamnik,
Pibernikova 7, Šmarca, vstop 8. 12. 1993,
vložek 1,590.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Urankar Franc, Moravče, Heroja
Vasje 20, vstop 8. 12. 1993, vložek
1,270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
izstop 12. 12. 1994.

Rg-102560

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03875 z dne 11. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa VALKARTON, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo valovitega kartona,
d.o.o., Logatec, Tržaška 1, sedež: Tržaška
1, Logatec, pod vložno št. 1/06439/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5039860

Firma: VALKARTON, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d.

Skrajšana firma: VALKARTON, d.d.,
Logatec

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Logatec, Tržaška cesta 1
Osnovni kapital: 946,840.000 SIT
Ustanovitelji: VALKARTON, podjetje za

proizvodnjo in predelavo valovitega kartona,
p.o., izstop 28. 2. 1996; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 28. 2. 1996,
vložek 123,973.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 28. 2. 1996, vložek
90,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 28. 2. 1996, vlo-
žek 256,843.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
28. 2. 1996, vložili 176,653.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 28. 2. 1996, vložili
97,479.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; udeleženci javne prodaje, vstopili 28. 2.
1996, vložili 161,138.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; denacionalizacijski upravi-
čenci po odločbi 301-1/94, vstopili 28. 2.
1996, vložili 40,174.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jerina Franc, Logatec, Gorenjska
11b, razrešen 28. 2. 1996 kot v.d. direktorja
in imenovan za generalnega direktorja.

Člani nadzornega sveta: Cukrov Tomi-
slav, Može Adolf, Kokalj Jakob, Ilenič An-
ton in Čuk Alojz, vsi vstopili 28. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1996:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
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gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 555 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje;  7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00640/00717 -
1996/MK z dne 25. 7. 1996.

Rg-102604

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg št. 96/05869 z dne 9. 1. 1997 pod
št. vložka 1/28786/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5970822
Firma: RUS & co., prevozi, d.n.o., Ko-

čevje
Skrajšana firma: RUS & co., d.n.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež:  Kočevje,  Ulica  heroja  Ma-

rinclja 2
Ustanovitelja: Rus Stanko, Kočevje, Uli-

ca heroja Marinclja 2, vstop 4. 11. 1996,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mrda Dragana, Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 2, vstop 4. 11.
1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Rus Stanko, imenovan 4. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot posamični
poslovodja; zastopnica Mrda Dragana, ime-
novana 4. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot posamični poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-102733

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05606 z dne 17. 12. 1996 pri sub-

jektu vpisa DOM, DEDIĆ IN AZINOVIĆ,
zaključna dela v gradbeništvu, d.n.o., se-
dež: Bohoričeva 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanovi-
telja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5887372
Firma: DOM, DEDIČ IN OSTALI, za-

ključna dela v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana  firma:  DOM,  DEDIČ  IN

OSTALI, d.n.o.
Sedež: Ljubljana, Opekarska 18
Ustanovitelj: Azinović Želimir, izstop 1.

10. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Azinović Želimir, razrešen 1. 10. 1996.
V smislu čl. 116 zakona o gospodarskih

družbah je vpisani družbenik v enem letu
dolžan ukreniti vse potrebno, da prilagodi
družbo pogojem tega zakona.

Rg-102734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05034 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa AGENTUS, podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Celovška 166, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika, spre-
membo družbene pogodbe z dne 27. 9. 1996
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662966
Firma:  NEPREMIČNINSKA  HIŠA

GRATTEX, podjetje za promet z ne-
premičninami, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NEPREMIČNINSKA
HIŠA GRATTEX, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Trdinova 7
Ustanovitelja: Bradeško Boštjan, Dom-

žale, Dragomelj 107, vstop 27. 9. 1996, vlo-
žek 785.283 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kocen Bojan, Ljubljana, Puhova 16,
vstop 27. 9. 1996, vložek 785.283 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bradeško Stani-
slav, izstop 27. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kocen Bojan, imenovan 27. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih  objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-102742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06200 z dne 18. 12. 1996
pod št. vložka 1/28740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5996317
Firma: INŠTALACIJE ROZMAN, pod-

jetje za zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: INŠTALACIJE ROZ-
MAN, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Krakovska ulica 33
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Avguštin, Ljublja-

na, Krakovska ulica 33, vstop 7. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne ogo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Avguštin, imenovan 7. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
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šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6110 Pomorski promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja;  7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-103422

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05684 z dne 15. 12. 1995, pri
subjektu vpisa DESPO, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za storitve na področju RTV de-
javnosti, Ajdovščina 4, sedež: Ajdovščina
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/22115/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731054
Firma: DESPO, storitve na področju

RTV dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta

XV/14
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve, 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 246 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja ra-

dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 334 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 611 Po-
morski promet; 612 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 621 Zračni promet na rednih
linijah; 622 Izredni zračni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 642 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje, 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 746 Poizvedovalne dejavnost in
varovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejav-
nost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-103462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02305 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27545/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5897998
Firma:  SALIX  MIKLAVČIČ,  k.d.,

trgovina, proizvodnja in storitve, Višnja
Gora

Skrajšana firma: SALIX MIKLAVČIČ,
k.d., Višnja Gora

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Višnja Gora, Kopališka ulica 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Miklavčič Jožefa, odgovor-

nost: odgovarja s svojim premoženjem in Mi-
klavčič Matjaž, odgovornost: ne odgovarja,
oba Višnja Gora, Kopališka ulica 17, vstopi-
la 25. 4. 1995, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nica Miklavčič Jožefa, imenovana 25. 4.
1995, ki kot komplementarka zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0121 Reja govedi, prireja mleka;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Polje-
delstvo, povezano z živinorejo - mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
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cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo;  za indu-
strijo, trgovino, navigacijo, 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti, 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 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 organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-103541

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04600 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa BIROREKLAM, p.o., Podjetje za eko-
nomsko propagando in založništvo Ljub-
ljana, Miklošičeva 14 II, sedež: Miklošičeva
14 II, Ljubljana, pod vložno št. 1/00957/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5001790
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Lipovšek Zdravko, razrešen 2. 9. 1996
kot v.d. direktorja; zastopnik Trček Marjan,
Ljubljana, Jurčkova cesta 125, imenovan 3.
9. 1996, zastopa družbo brez omejitev, s pol-
nimi pooblastili kot v.d. direktorja.

Rg-103605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04754 z dne 8. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28443/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971764
Firma: KRALJ & CO. COMPUTERS,

podjetje za računalniški inženiring, trgo-
vino in zastopstvo, d.n.o., Pečinska ul. 14,
Ljubljana

Skrajšana firma: KRALJ & CO. COM-
PUTERS, d.n.o., Pečinska ul. 14, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Pečinska ul. 14
Osnovni kapital. 2.000 SIT
Ustanovitelja: Cencelj Bojan, Ljubljana-

Polje, Pečinska ulica 47, vstop 16. 9. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Kralj Anton, Ljublja-
na-Polje, Pečinska ul. 14, vstop 16. 9. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cencelj Bojan, imenovan 16. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Kralj Anton, imenovan 16. 9. 1996, kot teh-
nični direktor zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 72600 Druge
računalniške dejavnosti.

Rg-103742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02767 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HOJAN, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, marketing, trže-
nje, transportne in prevozne storitve v
tuzemstvu in inozemstvu, rent-a-car, ser-
visiranje in..., sedež: Celestinova 12, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5809452
Firma: HOJAN & CO., elektro storitve,

d.n.o., Ljubljana, Celestinova 12
Skrajšana firma: HOJAN & CO., d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Hojan Tomaž in Hojan

Majda, oba Ljubljana, Celestinova 12, iz-
stopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 24. 4.
1996, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1996: 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2863 Proizvodnja klju-
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čavnic, okovja; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 297 Proizvodnja gos-
podinjskih aparatov in naprav; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja pi-
sarniških strojev in računalnikov; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 314 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 341 Proizvodnja motornih
vozil; 343 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecialaiziranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-103784

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07102 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM ZA
AVTO, Trgovina na debelo in drobno z
avtomobili, rezervnimi deli in mate-
rialom, p.o., Ljubljana, sedež: Celovška
150, Ljubljana, pod vložno št. 1/01495/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje p.o. v d.o.o., ustanovitelja in os-
novni kapital, spremembo firme in zastop-
nika ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5099595
Firma: POSLOVNI SISTEM ZA AVTO,

Trgovina na debelo in drobno z avtomobili,
rezervnimi deli in materialom, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PS ZA AVTO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1.947,744.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 18. 12. 1996, vložek 1.947,744.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habič Marjan, razrešen 24. 12. 1996;
direktor Smajić Nijaz, Ljubljana, Rusjanov
trg 1, imenovan 18. 12. 1996,  ki pri sklepa-
nju, odpovedovanju ali spreminjanju kakr-
šnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; pri najemanju kre-
ditov ali posojil; pri dajanju posojil drugim
fizičnim in/ali pravnim osebam ter pri odo-
bravanju komercialnih ali blagovnih kredi-
tov; pri najemanju ali dajanju garancij, po-
roštev, hipotek in drugih oblik zavarovanj;
pri prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup
sredstev; pri investicijah; pri ustanavljanju
družb - hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe; pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža/delnic družb
hčera, direktor potrebuje pismeno soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00159 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BETA, Industrija strojev
in opreme, Grosuplje, d.o.o., Grosuplje,
Industrijska c. 1, sedež: Industrijska c.
1, Grosuplje, pod vložno št. 1/13325/0 vpi-
salo v sodni register tega sodišča začetek
likvidacijskega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5697620
Firma:  BETA,  Industrija  strojev  in

opreme, Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, In-
dustrijska c. 1 - v likvidaciji

Skrajšana firma: BETA Grosuplje, d.o.o.
- v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cesar Bojan, Ljubljana, Ulica Gub-
čeve brigade 106, razrešen 20. 1. 1997 in
imenovan za likvidatorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Vpiše se sklep skupščine o začetku
likvidacijskega postopka z dne 20. 1. 1997.

Rg-103806

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03345 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., OBRAT
PREVALJE,  sedež:  Personali  33,  Pre-
valje, pod vložno št. 1/00253/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5043425007
Sedež: Prevalje, Perzonali 47

Rg-103819

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03797 z dne 4. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa CENTER LJUBLJANA, trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Letališka
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/01400/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in datuma imeno-
vanja ter tipa zastopnika s temile podatki.

Matična št.: 5007828
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podobnik Alojz, Ljubljana Polje, No-
vo Polje, C. XVIII/4a, razrešen 8. 7. 1996 in
imenovan za generalnega direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Butara Dragica,
Osojnik Vinko, Muhič Albin, Vizjak Sonja,
Jelenc Milan in Drnovšek Milan, vsi izsto-
pili 8. 7. 1996 ter Jelenc Milan, Neffat Bran-
ka, Drnovšek Milan in Vizjak Sonja, vstopi-
li 8. 7. 1996; Kokalj Roman in Pečaver Mar-
janca, vstopila 20. 6. 1996.

Rg-103871

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03308 z dne 4. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa INDOV, družba za industrijo ovit-
kov, d.d., sedež: Poljanska 95, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 18. 7. 1995 s temile podatki:

Matična št. 5129737

Rg-104004

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/06179 z dne 9. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa TIBA ELECTRIC, d.o.o., Bravni-
čarjeva 20, Ljubljana, sedež: Bravničarje-
va 20, Ljubljana, pod vložno št. 1/00928/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5149363
Ustanovitelji: Bačnik Ivančica, izstop

27. 9. 1995; Bajc Alojzija, izstop 2. 10. 1995;
Bertoncelj Vojko, izstop 28. 9. 1995; Bunder-
la Mateja, izstop 28. 9. 1995; Ferlan Alojz, iz-
stop 2. 10. 1995; Foltyn Miran-Mitja, izstop
4. 10. 1995; Janžič Branko, izstop 26. 9.
1995; Kališnik Franc, izstop 2.  10. 1995; Ko-
kalj Bogdan, izstop 4. 10. 1995; Kolar An-
drej, izstop 28. 9. 1995, Kozamernik Simon,
izstop 2. 10. 1995; Kržin Perišič Mojca, iz-
stop 28. 9. 1995; Lenarčič Štefka, izstop 28.
9. 1995; Majce Marko, izstop 29. 9. 1995;
Mihelič Stanislav, izstop 2. 10. 1995; Ocepek
Marjan, izstop 4. 10. 1995; Oselj Vinko, iz-
stop 28. 9. 1995; Ovčak Franc, izstop 2. 10.
1995; Pencelj Igor, izstop 28. 9. 1995; Pod-
krajšek Karlo, izstop 25. 9. 1995; Polajnar
Špela, izstop 28. 9. 1995; Radič Veljko, iz-
stop 29. 9. 1995; Rahne Bojan, izstop 28. 9.
1995; Rahne Matjaž, izstop 28. 9. 1995; Rah-
ne Jože, izstop 28. 9. 1995; Senčar Janez, iz-
stop 29. 9. 1995; Sever Božena, izstop 28. 9.
1995; Šoba Mitja, izstop 2. 10. 1995; Sovinc
Branko, izstop 29. 9. 1995; Starman Blaž, iz-
stop 2. 10. 1995; Starman Marija, izstop 2. 10.
1995; Štrukelj Dušan, izstop 2. 10. 1995; Te-
kavec Evgen, izstop 29. 9. 1995; Trifunovič
Dragutin, izstop 28. 9. 1995; Verlič Janez, iz-
stop 28. 9. 1995; Zadel Alojzij, izstop 5. 10.
1995; Zorec Jože, izstop 28. 9. 1995; Habja-
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nič Matilda, izstop 7. 11. 1995; Hlebec Bojan,
izstop 13. 11. 1995; Jan Marija, izstop 7. 11.
1995; Kos Jernej, izstop 8. 11. 1995; Novak
Branko, izstop 6. 11. 1995; Pečenik Branko,
izstop 8. 11. 1995; Alič Marko, Ljubljana,
Notranje Gorice, vstop 8. 4. 1991, vložek
34.552 SIT,  odgovornost: ne odgovarja; An-
dolšek Tomaž, Ljubljana, Cesta 25 talcev 6,
vstop 8. 4. 1991, vložek 56.364 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Avčin Babnik Vlasta,
Ljubljana, Vodnikova 64, vstop 8. 4. 1991,
vložek 3,433.578 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Babnik Jana, Cerklje na Gorenjskem,
Agro 4b, vstop 8. 4. 1991, vložek 3,448.061
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Babnik Ven-
turini Katarina, Ljubljana, Pleteršnikova 23,
vstop 8. 4. 1991, vložek 3.419.937 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Babnik Tine, Ljublja-
na, Pleteršnikova 23, vstop 8. 4. 1991, vložek
17,030.312 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Babnik Tomaž, Ljubljana, Velika Čolnarska
3, vstop 8. 4. 1991, vložek 20.122 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bernard Darko, Med-
vode, Škofjeloška 23, vstop 8. 4. 1991, vložek
28.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bi-
tenc Marjan, Ljubljana, Kmečka pot 1, vstop
8. 4. 1991, vložek 148.926 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bitenc Tone, Ljubljana, Pod-
gorska 25, vstop 8. 4. 1991, vložek 96.526
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brodnik Ja-
nez, Ljubljana, Brankova 5, vstop 8. 4. 1991,
vložek 85.268 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Burja Marija, Kamnik, Srednja vas 33,
vstop 8. 4. 1991, vložek 83.981 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Burja Miroslav, Kamnik,
Srednja vas 33, vstop 8. 4. 1991, vložek
202.861 SIT, odgovornost: ne odgovarja, De-
bevc Marko, Vrhnika, Brezovica pri Borov-
nici 15, vstop 8. 4. 1991, vložek 22.550 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Erjavec Rudi,
Ljubljana, Murkova 23, vstop 8. 4. 1991, vlo-
žek 119.038 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Erman Mirko, Ljubljana, Djakovičeva 16,
vstop 8. 4. 1991, vložek 114.476 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Flerin Srečo, Ljublja-
na, Taborska 15a, vstop 8. 4. 1991, vložek
123.785 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Furlan Klavdija, Ljubljana, Ribniška 25,
vstop 8. 4. 1991, vložek 9.607 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Gril Andrej, Ljubljana,
Zvezda 21, vstop 8. 4. 1991, vložek 28.592
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ham Alen-
ka, Ljubljana, Plevančeva 23, vstop 8. 4.
1991, vložek 179.951 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ilovar Slavica, Ljubljana, Ulica
Marija Draksler 9, vstop 8. 4. 1991, vložek
12.352 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Inti-
har Anton, Ljubljana, Ul. Martina Krpana 6,
vstop 8. 4. 1991, vložek 66.744 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jančar Rudi, Kresnice,
Kresniški vrh 18, vstop 8. 4. 1991, vložek
11.535 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ja-
pelj Ankica, Ljubljana, Linhartova 47, vstop
8. 4. 1991, vložek 15.236 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jeraj Sergija, Medvode, Peča-
nova 5, vstop 8. 4. 1991, vložek 28.526 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jurca Dušan,
Ljubljana, Moškričeva 22, vstop 8. 4. 1991,
vložek 56.474 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Karo Valentin, Ljubljana, Murkova 19,
vstop 8. 4. 1991, vložek 74.754 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kohek Silva, Vodice, Pot
na Črno 26, vstop 8. 4. 1991, vložek 31.382
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koleša To-
maž, Ljubljana, Omersova 67, vstop 8. 4.

1991, vložek 27.852 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kompolšek Sanda, Ljubljana, Dja-
kovičeva 23, vstop 8. 4. 1991, vložek 46.861
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korelc Ja-
nez, Ljubljana, Ul. Molniške čete 13, vstop 8.
4. 1991, vložek 31.889 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kucler Boris, Ljubljana, Notranje
Gorice 7, vstop 8. 4. 1991, vložek 26.740 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Muršec Tereza,
Ljubljana, Kmečka pot 1, vstop 8. 4. 1991,
vložek 39.473 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Muršič Milan, Ljubljana, Papirniški trg 18,
vstop 8. 4. 1991, vložek 47.684 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Novak Vezire, Ljubljana,
Palmejeva 18, vstop 8. 4. 1991, vložek 22.127
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pivk Vinko,
Ljubljana, Novo Polje, C. XIII/9, vstop 8. 4.
1991, vložek 47.432 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Poličnik Viljem, Ljubljana, Ježica
11, vstop 8. 4. 1991, vložek 31.158 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Povirk Pavla, Dol
pri Ljubljani, Križenska vas 4, vstop 8. 4.
1991, vložek 41.943 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Prebil Janko, Horjul, Ljubogojna 19,
vstop 8. 4. 1991, vložek 134.011 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rogelj Matjaž, Ljub-
ljana, Puterlejeva 13, vstop 8. 4. 1991, vložek
23.478 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rus
Darko, Ljubljana, Pot čez gmajno 101, vstop
8. 4. 1991, vložek 51.512 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Seliškar Albert, Ljubljana, Ul.
Marije Hvaličeve 15, vstop 8. 4. 1991, vlo-
žek 101.415 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Svetlin Srečko, Domžale, Šentpavel pri
Domžalah 9, vstop 8. 4. 1991, vložek 73.648
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škerjanc
Fani, Ljubljana, Trg oktobrske revolucije 20,
vstop 8. 4. 1991, vložek 72.658 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Trebušak Igor, Kam-
nik, Srednja vas 21a, vstop 8. 4. 1991, vlo-
žek 51.212 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vadnjal Peter, Maribor, Koroška c. 122,
vstop 8. 4. 1991, vložek 41.397 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Založnik Marjan,
Ljubljana, Trg komandanta Staneta 6,  vstop
8. 4. 1991, vložek 32.996 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zibelnik Ivan, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 17, vstop 8. 4. 1991, vložek
144.756 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zimšek Marija, Ljubljana, Vrhovci C.
XIX/13, vstop 8. 4. 1991, vložek 10.921 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; TIBA
ELECTRIC, d.o.o., Ljubljana, Bravničarje-
va 20, vstop 8. 11. 1995, vložek 1,555.665
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104010

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02512 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  SALOMONOV  OGLASNIK,  d.o.o.,
podjetje za zaposlovanje invalidov, pro-
izvodnjo, posredovanje in storitve, Ljublja-
na, Nazorjeva ul. 6, sedež: Nazorjeva ul. 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14517/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5542421
Firma:  SALOMONOV  OGLASNIK,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 23

Rg-104027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04364 z dne 8. 10. 1996 pri

subjektu vpisa SLOVEX, d.o.o., Inženi-
ring, marketing, uvoz, izvoz, Ljubljana,
sedež: Celovška 264, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5432405
Osnovni kapital: 3,624.749 SIT
Ustanovitelj: Elmenhorst Henry, izstop

12. 8. 1996; Mendiževec Valentin, Gro-
suplje, Cikava 39,  vstop 4. 10. 1993, vlo-
žek 3,624.749 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Elmenhorst Henry, razrešen 13. 8.
1996; direktor Mendiževec Valentin, ime-
novan 12. 8. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-104061

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01229 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/12339/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  GALBO,  podjetje  za  proiz-
vodnjo, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana  firma:  GALBO,  d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Trdinova 6a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Štefula Bojan, Kamnik, Tr-

dinova 6a, vstop 8. 3. 1996, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štefula Bojan, razrešen 8. 3. 1996.

S sklepom skupščine z dne 8. 3. 1996
preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
družbe.

Rg-104119

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05364 z dne 11. 12. 1996
pod št. vložka 1/17869/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5642817002
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, VR-

BA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelj: PREŠERNOVA DRUŽBA,

VRBA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Opekarska 4a, vstop 22. 10. 1996

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tkalčič Levin, Ljubljana, Žaucerje-
va 24, imenovan 22. 10. 1996, zastopa po-
družnico in mora za vsak posel pridobiti
soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1996:
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.
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Rg-47243

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

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

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

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

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

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

Rg-47244

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00212 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MEJAČ & Co., Proizvodno in tr-
govsko podjetje, inovacije, d.n.o., sedež:
Mareška pot 42, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17365/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5636434
Firma: MERKURY – M, proizvodno in

trgovsko podjetje, inovacije, d.o.o., Ljub-
ljana, Mareška pot 42

Skrajšana firma: MERKURY – M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelji: Mejač Frančiška, Ljublja-

na, Mareška pot 42, in Mejač Bojan, Ljub-
ljana, Kvedrova 7, izstopila in ponovno
vstopila 16. 1. 1996, vložila po 758.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri

prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji razovrstnih izdel-
kov; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47245

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00214 z dne 21. 8. 1996 pri subjektu
vpisa AKAR, Podjetje za organizacijo,
marketing in inženiring, d.o.o., sedež: Po-
horskega bataljona 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17258/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5873177
Ustanovitelja: Pirš Marjana, izstop 11.

1. 1996; Knoll Marjan, Ljubljana, Ulica Po-
horskega bataljona 8, vstop 11. 1. 1996,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-47246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00245 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MIDOM, engineering, d.o.o., sedež:
Pugljeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17478/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti, spremembo
osnovnega kapitala, firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5606659
Firma:  MIDOM,  engineering,  d.o.o.,

Sveta Trojica 13, Dob
Sedež: 1233 Dob, Sveta Trojica 13
Osnovni kapital: 1,507.864 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Ivan, Dob, Sveta

Trojica 13, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,507.864 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-47247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00286 z dne 21. 8. 1996 pri subjektu
vpisa CONTA, Podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kunaverjeva 6, sedež: Kuna-
verjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310130
Firma: CONTA, Podjetje za inženiring,

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 7

Skrajšana firma: CONTA, d.o.o., Ljub-
ljana, Dalmatinova 7

Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 7
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 1772

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-47248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00302 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa PROXY BPD, borzno posredniška
družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmati-
nova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05669/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5873380
Ustanovitelji: INFI, consulting, d.o.o.,

Ljubljana in SVET 89, d.o.o., Ljubljana, iz-
stopila 29. 11. 1995; Borštnar Gorazd, Ljub-
ljana, Poklukarjeva 96 in Topolovšek Alek-
sander, oba iz Ljubljane, Ul. koroškega ba-
taljona 13, vstopila 29. 11. 1995, vložila po
12,766.230,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-47253

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00333 z dne 21. 8. 1996 pri subjektu
vpisa BIT, računalniški inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Preradovičeva 20, sedež: Pre-
radovičeva 20, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05028/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339944
Firma:  BIT,  računalniški  inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 8
Sedež: 1000 Ljubljana, Mala ulica 8
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in opreme za obdelavo podatkov; 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-47255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00346 z dne 21. 8. 1996 pri subjektu
vpisa LESDOG, Proizvodnja in storitve,
d.o.o., Jesenov vrt 3, Kočevska Reka, se-
dež: Jesenov vrt 3, 1338 Kočevska reka,
pod vložno št. 1/16216/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5586372
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Rg-47256

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00356 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa LIBERTY Grgič & Ninčevič, d.n.o.,
Mestni trg 13, Ljubljana, sedež: Mestni
trg 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10415/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5661919
Firma: LIBERTY Grgič & Ninčevič,

podjetje za promet in proizvodnjo tek-
stilnih izdelkov, d.n.o., Ljubljana, Preglov
trg 3

Skrajšana firma: LIBERTY Grgič &
Ninčevič, d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 3.

Rg-47257

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00375 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa NEP, svetovalno podjetje, Vrhnika,
d.o.o., sedež: Gabrče 25, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/15798/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5568021
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi; 7411 Pravno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-47258

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00381 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MREŽA JIT, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Petkova uli-
ca 12, sedež: Petkova ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5435145
Firma: MREŽA JIT, Podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ježa
100

Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Ježa
100.

Rg-47260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00428 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MIŠKA, podjetje za izobraževanje,
inženiring, storitve in usluge, zastopanje
in posredovanje blaga in storitev v notra-
nji in zunanji ..., Ljubljana, d.o.o., sedež:
Kamnogoriška c. 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14011/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539927
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-47261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00451 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa POLIESTET, Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Podpreska 1, 1319 Draga, se-
dež: Podpreska 1, 1319 Draga, pod vložno
št. 1/19617/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, razširitev
in uskladitev dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5661692
Firma: POLIESTET, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Podpreska 1, Draga
Ustanovitelja: Poje Milan, Draga, Pod-

preska 1, vstop 26. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vukovič Milorad, izstop 29. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-

na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47264

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00518 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa KEPA ZAJC JANA IN RAJKO,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana, Smerdujeva 15,
sedež: Smerdujeva 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5729831
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 011 Pri-

delovanje kmetijskih rastlin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 050 Ribištvo, ribogoj-
stvo, ribiške storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 153 Predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 158
Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 159 Proizvodnja
pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalko-
holnih pijač; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje, 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 913 Dejavnost drugih organi-
zacij; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavosti za sprostitev, d.n.;
950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-47265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00544 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa BSB, podjetje za proizvodnjo, no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Jakhlova 22, 1290, Grosuplje, pod vložno
št. 1/05564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5405742
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 4541 Fa-

saderska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-47268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00570 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa RIVAL TRADE, proizvodnja, vele-
trgovina, zastopstva, d.o.o., IOC Trzin,

Peske  8,  Mengeš,  sedež:  Peske  8,  1234
Mengeš-Trzin, pod vložno št. 1/02890/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408628
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 050 Ri-

bištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 501 Trgovina z motornimi vozili;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-47269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00632 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  HITING,  d.o.o.,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino, inženiring in razvoj,
Zadružna 5, Komenda, sedež: Zadružna
5, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/03634/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5360633
Firma: HITING, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, inženiring in razvoj,
Komenda

Skrajšana firma: HITING, d.o.o., Ko-
menda

Osnovni kapital: 2,558.000 SIT
Ustanoviteljica: Hiti Janja, Ljubljana, Pe-

trovičeva 7, vstop 29. 1. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern in kontejnerjev; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 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; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-47272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00714 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa VW MOTOR SPORT, Podjetje za
servisiranje vozil, storitve in trgovino,
Ljubljana, Kozakova 39, sedež: Kozako-
va 39, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23265/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5789214
Firma: VW MOTOR SPORT, Podjetje

za servisiranje vozil, storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Krivec 10

Sedež: 1117 Ljubljana, Krivec 10.

Rg-47275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00813 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa COPSA, transport in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Kočevje, Ob Mahovniški ce-
sti 11, sedež: Ob Mahovniški cesti 11, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/18428/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in firme s temile podatki:

Matična št.: 5613264
Firma: COPSA, transport in poslovne

storitve, d.o.o., Kočevje
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 50102

Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-47279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
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gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02164 z dne 21. 8. 1996 pod št. vložka
1/28261/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945046
Firma: VODE M.I., trgovina, storitve

in proizvodnja, d.o.o., Dol pri Ljubljani
Skrajšana firma: VODE M.I., d.o.o., Dol

pri Ljubljani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Osred-

ke 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vode Marko, Dol pri

Ljubljani, Osredke 45, in Vode Nuša, Ljub-
ljana, Clevelandska 49, vstopila 7. 2. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vode Izidor, Ljubljana, Cleveland-
ska 49, imenovan 7. 2. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca;
268 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 926 Športna dejavnost; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47281

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02448 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa JOHNSON & JOHNSON S.E., Po-
družnica Ljubljana, sedež: Dvoržakova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25787/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5872057
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-47282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02526 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28270/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5950228
Firma: RAGAZZO, Zasebno podjetje

za trgovino, turizem in gostinstvo, p.o.,

Ulcinj, Ul. Beogradska 9, Donji Štoj, Po-
družnica Ljubljana

Pravnorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Steletova 2
Ustanovitelj: Privatno poduzeće za trgo-

vinu, turizam in ugostiteljstvo RAGAZZO,
p.o.,Ulcinj, Ul. Beogradska 9, Donji Štoj,
vstop 15.2. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Leban Dervišević Metoda, Ljub-
ljana, Steletova 2, imenovana 15. 2. 1996,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 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; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve
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potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-47283

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01331 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa IKEA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 100, 1110
Ljubljana, pod vložno št. 1/25696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860768
Osebe, pooblaščene za zastopanje: gene-

ralni direktor Grnjak Zdravko, Ljubljana,
Kersnikova 11, ki od 19. 7. 1996 zastopa
družbo skupno s prokuristom v vseh odno-
sih s tretjimi osebami ter vodi dnevno po-
slovanje družbe z naslednjimi omejitvami:
izrecno soglasje skupščine mora pridobiti
za tele posle: a) za pridobitev, prodajo in
vsako razpolaganje z udeležbo v drugih
družbah; b) za prenos družbenega premože-
nja v celoti ali deloma na drugo podjetje; c)
za sklepanje pogodb s sorodniki generalne-
ga direktorja; d) za prenos in dajanje poob-
lastil; e) za vse druge posle, ki presegajo
dnevno poslovanje družbe. Pooblaščen je,
da podpisuje za družbo: a) posle do vredno-
sti 25.000 (petindvajsettisoč 00/100) US $ v
protivrednosti v slovenskih tolarjih po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na
dan sklenitve posla – samostojno; b) posle,
ki presegajo 25.000 (petindvajsettisoč
00/100) US $ v protivrednosti v slovenskih
tolarjih posrednjem tečaju Banke Slovenije,
veljavnem na dan sklenitve posla, skupaj s
prokuristom, ki ga imenuje skupščina; di-
rektor Seničar Daniel, razrešen 13. 3. 1996;
prokurist Reichlin Meinrad, razrešen 19. 7.
1996; Bengt Goeran Erlandsson, Anwil,
Hauptstrasse 28, razrešen 19. 7. 1996 kot
direktor in imenovan za prokurista.

Rg-47284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02560 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa DIREKTA M, trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
354, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25668/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5847397
Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 11a
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 511 Po-

sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinam in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-

ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 732
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; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03769 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa L.E.C., podjetje za uvoz, izvoz in
trgovinske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Linhartova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
razširitev in uskladitev dejavnosti, spre-
membo deležev in zastopnika ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5809363
Ustanovitelji: Jagodic Lucie in Kadis

Moussa Antoine, izstopila 21. 12. 1995; Ja-
godic Anton, Ljubljana, Linhartova 9, in
Lisjak Zvonka, Domžale, Linhartova 1B,
Vir, vstopila 21. 12. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jago-
dic Anton, razrešen 21. 12. 1995 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnica Lisjak
Zvonka, ki zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica poslovodje, imenovana 21.
12. 1995; direktor Jagodic Lucie, razrešena
21. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 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 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom, 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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 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; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 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
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Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03849 z dne 29. 8. 1996 pod št. vložka
1/09292/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5959101001
Firma: EXTRA LUX, proizvodno, tr-

govsko in posredniško podjetje, d.o.o., po-
družnica, Kamnogoriška 18, Ljubljana

Skrajšana firma: EXTRA LUX, d.o.o.,
podružnica Kamnogoriška 18, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kamnogori-

ška 18
Ustanovitelj: EXTRA LUX, proizvodno,

trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Martinčeva 13, vstop 26. 6. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dermastija Marjan, Ljubljana, Mar-
tinčeva 13, imenovan 26. 6. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev kot njen zastop-
nik.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-47296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03858 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa SIEMENS, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19077/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5622395
Osnovni kapital: 323,228.472 SIT
Ustanovitelj: SIEMENS Aktiengesellsc-

haft Österreich, Avstrija, Dunaj, vstop
30. 5. 1995, vložek 323,228.472 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-47297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03866 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  STIMOROL,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 5, 1231

Ljubljana, pod vložno št. 1/25144/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5832624
Osnovni kapital: 9,436.720,90 SIT
Ustanovitelj: DANSK TYGGEGUMMI

FABRIK A/S, DABDYVEJ, 7100 VEJLE,
Danska, Dandyvej, 7100 Vejle, vstop 14. 1.
1994, vložek 9,436.720,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-47298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03877 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958938
Firma: GOLD SMN, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pre-
glov trg 6

Skrajšana firma: GOLD SMN, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Radišič Sladžana in Radi-

šič Nevenka, vložili po 450.000 SIT, in Ra-
dišič Milorad, vložil 600.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Preglov trg 6, vstopili 16. 7. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Radišič Sladžana, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, ter zastopnika Radišič Ne-
venka in Radišič Milorad, ki zastopata druž-
bo brez omejitev kot poslovna pooblaščen-
ca, vsi imenovani 16. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 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; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 526 Trgovina na drobno zunaj prod-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 602 Drug kopenski promet; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03950 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa BERTAM, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Preglov trg 12, sedež: Preglov trg 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5945313
Firma: BERTAM, storitve, d.o.o., Ljub-

ljana, Ciril Metodov trg 3
Sedež: 1000 Ljubljana, Ciril Metodov

trg 3.

Rg-47301

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03951 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
VALOR, d.o.o., podjetje za računovod-
ske storitve, posredovanje in zastopanje,
inženiring in marketing, Rozmanova 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19572/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo priimka in naslova ustanoviteljice
in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5652979
Ustanoviteljica: Cimperman Nives, Ljub-

ljana, Rozmanova 1, vstop 25. 8. 1992, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cimperman Nives, imenovana 25.
8. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03955 z dne 2. 9. 1996 pod št. vložka
1/28303/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958393
Firma:  KRAMAT,  zaključna  dela  v

gradbeništvu,  d.o.o.,  Kamnik
Skrajšana  firma:  KARAMAT,  d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Trg talcev 5
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Matijašević Tunjo, Kam-

nik, Trg talcev 5, vstop 26. 7. 1996, vlo-
žek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 79-80 – 18. XII. 1997 Stran 6249

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matijašević Tunjo, imenovan 26. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inštala-
cije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 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;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
511310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 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 debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 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 drugimmi polizdelki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;

52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52620 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60220 Storitve taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-47306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03974 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MATIK-TRADE, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino prehrambenih izdel-
kov in zdravilnih zelišč, gostinsko dejav-
nost, ..., d.o.o. Ljubljana, Ljubeljska 10,
sedež: Ljubeljska 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12962/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-

pitala in deležev, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5590345
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelja: Jeretina Roman, Ljublja-

na, Ljubeljska 10, in Hočevar Igor, Ljublja-
na, Smrekarjeva 3, vstopila 7. 3. 1991, vlo-
žila po 759.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavost, vpisana 26. 8. 1996: 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepratov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
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s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-47308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03983 z dne 4. 9. 1996 pod št. vložka
1/28319/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959080
Firma: VACSERVIS, d.o.o., servisira-

nje, inženiring in trgovina
Skrajšana firma: VACSERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1261 Dol pri Ljubljani, Dol-

sko 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Arsenijevič Branislav,

Domžale, Šolska ulica 21, vložil 1,200.000
SIT, in Tašner Stojan, Ljubljana, Črtomiro-
va ulica 23, vložil 300.000 SIT, vstopila
29. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tašner Stojan, imenovan 29. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 28520
Splošna mehanična dela; 29120 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 60240 Cestni tovorni promet;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-47310

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03993 z dne 4. 9. 1996 pri subjektu vpisa

TECVNESHTRANS, prevozi in posred-
ništvo, d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, se-
dež: Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5903173
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Yury A. Larikov, Moskva, Zakornaja
9, Kvartira 20, imenovan 19. 7. 1996.

Rg-47311

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04010 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
MONTY, podjetje za izvajanje zaključ-
nih del v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pokopališka 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5606055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Oblak Matjaž, Žiri, Čevljarska ul. 29,
imenovan 6. 6. 1996.

Rg-47312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04012 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu vpisa
CIKO, podjetje za proizvodnjo, go-
stinstvo, trgovino in ostale storitve, d.o.o.,
Grahovo, sedež: Grahovo 36, 1384 Gra-
hovo, pod vložno št. 1/21625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5734339
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 0202

Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 9120 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeniš-
tvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-

prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in šprotnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
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 dodato opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji 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; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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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 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 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; 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 materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
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 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 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.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04016 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28267/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958415
Firma: TERRA LUX, Podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TERRA LUX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Vir pri Domžalah, Sončna

ulica n. h.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skočaj Matjaž, Domžale,

Rožna ulica 7a, Vir, vstop 22. 7. 1996, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skočaj Matjaž, imenovan 22. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa in mavca; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28511 Gal-
vanizacija; 28520 Splošna mehanična dela;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 35430 Proizvodnja vo-
zil za invalide; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45320 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55220
Storitve kampov; 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; 55520 Priprava
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in dostava hrane (catering); 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
62200 Izredni zračni promet; 63120 Skla-
diščenje; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 92621 Dejavnost marin.

Rg-47321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04036 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu vpisa
PROKOS NOVAK, podjetje za proizvod-
njo, kooperacijo in poslovne storitve, k.d.,
sedež: Celovška 317, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12130/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti, zastopnikov in odgovornosti ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5504104
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomačevo 1
Ustanovitelja: Novak Simonka, ki je vlo-

žila 100.000 SIT in odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Novak Jože, ki je vložil
200.000 SIT in ne odgovarja, oba iz Ljub-
ljane, Ulica Bratov Učakar 80, izstopila in
ponovno vstopila 25. 7. 1996:

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: No-
vak Jože, razrešen 25. 7. 1996 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktorica
Novak Simonka, imenovana 25. 7. 1996, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-47323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04039 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu vpisa
STEKO, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Spodnji Hotič 15a, Litija, sedež: Spodnji
Hotič 15a, 1270 Litija, pod vložno št.
1/08320/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5412714
Ustanovitelji: Končar Majda, Litija, Sp.

Hotič 15a, vstopila 25. 8. 1990, vložila
1,023.125 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Končar Jože, izstopil 3. 12. 1995; Končar
Bernard, Končar Blaž in Končar Polona, vsi
iz Litije, Spodnji Hotič 15a, vstopili 3. 12.
1995, vložili po 204.625 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Končar Jože, razrešen 3. 12. 1995;
direktorica Končar Majda, imenovana 30.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04042 z dne 2. 9. 1996 pod št. vložka
1/28304/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959195
Firma: BOBNAR & FAMI CO, trgovi-

na, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BOBNAR & FAMI

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

odgovornostjo
Sedež: 1117 Dravlje, Krivec 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Bobnar Nadica, Ljubljana

Dravlje, Krivec 3, in Lavrič Franc, Ljublja-
na, Galjevica 57, vstopila 1. 8. 1996, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bobnar Nadica in družbenik Lavrič
Franc, imenovana 1. 8. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 175 Proizvodnja drugih teksti-
lij; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 361 Proizvodnja pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega, 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; 511 Posredništvo; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
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računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravilo izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 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; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-

skem prometu; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-47328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04047 z dne 29. 8. 1996 pod št. vložka
1/28288/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958431
Firma: LIVET, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o., Kamnik, Bevkova 40
Skrajšana firma: LIVET, d.o.o., Kam-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bevkova 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Primc Janez, Kamnik, Bev-

kova 40, vstop 1. 8. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primc Janez, imenovan 1. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelo-
vanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
012 Živinoreja; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 013 Mešano
kmetijstvo; 014 Storitve za ratlinsko pride-
lavo in živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 015 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0150 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo in
gozdarske storitve, 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 141 Pridobivanje kam-
nin; 1411 Pridobivanje kamnih za gradbe-
ne namene; 1412 Pridobivanja apnenca, sa-
dre in krede; 1413 Pridobivanje skrilav-
cev; 142 Pridobivanje peska in gline; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 143 Pridobiva-
nje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnja mineralnih gnojil; 1430 Prido-
bivanje mineralov za kemijsko proizvod-
njo in proizvodnja mineralnih gnojil; 144
Pridobivanje soli; 1440 Pridobivanje soli;
145 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne ke-
ramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625

Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
263 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 265 Proizvod-
nja cementa, apna, mavca; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 266 Proizvodnja iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 267 Obdelava naravnega kam-
na; 2670 Obdelava naravnega kamna; 268
Proiizvodnja brusilnih sredstev in drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2681
Prozvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vo-
zila; 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; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 293 Proizvodnja kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 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; 2995 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 296 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 2960 Prozivod-
nja orožja in streliva; 297 Proizvodnja gos-
podinjskih aparatov in naprav; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 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; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3710 Reciklaža kovin-
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skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 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; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 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; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 505 Tr-
govina na drobno z motornii gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Poredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;

5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecialziranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci, 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah; 5241
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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, 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 drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6010 Železniški promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Duge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 6411 Javne
poštne storitve; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 642 Telekomu-
nikacije; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem, 7123 Dajanje zračnih plo-
vil 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 ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
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Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-47330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04051 z dne 2. 9. 1996 pod št. vložka
1/28299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959276
Firma: JURIK, Gradbeni in strojni in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JURIK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krištofova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurić Stjepan, Ljubljana,

Celovška cesta 59, vstop 26. 7. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurič Stjepan, imenovan 26. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5523 Druge nastani-
tve 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 lokalih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-47332

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

96/04053 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959292
Firma: SERVIS BIZILJ, trgovina in za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: SERVIS BIZILJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ulica

Jožeta Jame 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizilj Anton, Ljubljana,

Cesta Andreja Bitenca 108, vstop 4. 7.
1996,vložek 1,500.000 SIT, odgovorost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizilj Anton, imenovan 4. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 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 vzila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 6521 Finančni za-
kup (leasing).

Rg-47334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04055 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28274/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959314
Firma: PIGI JOVČIČ & Co, Trgovina

in storitve, d.n.o., Ljubljana, Zaloška 20
Skrajšana firma: PIGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 20
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Jovčič Irena in Jovčič

Slobodan, oba iz Ljubljane, Dunajska 113,
vstopila 9. 7. 1996, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jovčić Slobodan in zastopnica Jovčić
Irena, oba imenovana 9. 7. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-47335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04061 z dne 20. 8. 1996 pri subjektu
vpisa VICTORIA TRADE, Gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Lavrica, sedež: Babnogo-
riška 33, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/12582/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5507863
Firma: VICTORIA TRADE, Gostinstvo

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VICTORIA TRADE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva

ul. 23
Osebi, pooblaščeni za zastopanje. Todo-

rović Dragan, Ljubljana, Celjska ulica 25,
razrešen 4. 7. 1996 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja in Vinko-
vić Saša, Ljubljana, Glavarjeva ulica 16,
razrešen 4. 7. 1996 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, raidjskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6256 Št. 79-80 – 18. XII. 1997

cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 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 nasta-
nitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 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 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); 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Sto-
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
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 7310 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni rzavoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921
Filmska in videodejavnost; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-47338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04074 z dne 4. 9. 1996 pod št. vložka
1/28316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959454
Firma: HOLY DRAGON, trgovina in

gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  HOLY  DRAGON,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lin Ying Yuan in Zhang

Jian Zhen, oba iz Kitajske, Zheyiang, vsto-
pila 1. 8. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lin Ying Yuan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Kepeš Alen,
Ljubljana, Wolfova ulica 8, imenovana
1. 8. 1996:

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-47339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04075 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28272/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959462
Firma: PEJA, Veletrgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PEJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečar Boris, Ljubljana,

Slomškova ulica 25, vstop 17. 7. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečar Boris, imenovan 17. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja, 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 511 Posredništvo; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi 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; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 6022 Storitve taksistov; 6110
Pomorski promet; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04081 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28269/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959543
Firma: BIRO 96, trgovin in servis biro

opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO 96, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 149a
Osnovni kapital: 1,694.275 SIT
Ustanovitelja: Giacomelli Janez, Dom-

žale, Ulica Simona Jenka 8, vložil 944.275
SIT, in Pirc Lado, Domžale, Ulica Simona
Jenka 13a, vložil 750.000 SIT – vstopila 31.
7. l996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Giacomelli Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Pirc Lado, ki zastopa
družbo brez omejitev kot poslovni poob-
laščenec, imenovana 31. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 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
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-

jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve takistov; 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 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 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 nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške 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 pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-47342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04084 z dne 30. 9. 1996 pod št. vložka
1/28313/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959578
Firma: TIGING, gradbeništvo, uvoz in

izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIGING, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Orle 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tiganj Alisa, Škofljica,

Orle 8, in Tiganj Esad, Ljubljana, Bilečan-
ska 2, vstopila 23. 4. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tiganj Alisa in družbenik Tiganj
Esad, imenovana 23. 4. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
dato opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnim istroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
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stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
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 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-47343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04085 z dne 3. 9. 1996 pod št. vložka
1/28315/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5958474
Firma: ACTACART BAJT, izdelava iz-

sekovalnih orodij, d.o.o.
Skrajšana  firma:  ACTACART  BAJT,

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

govornostjo
Sedež: 1381 Rakek, Partizanska ce-

sta 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajt Ivanka, Rakek,

Partizanska cesta 52, vstop 2. 8. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Bajt Ivanka, ki zastopa družbo brez
omejitev kot pomočnica direktorja, in di-
rektor Bajt Matej, ki zastopa družbo brez
omejitev, oba iz Rakeka, Partizanska cesta
52, imenovana 2. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,

gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52473 Dejavnost papirnic; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-47345

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04091 z dne 2. 9. 1996 pod št. vložka
1/28298/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5957699
Firma: KAYA PLUS, storitve, d.o.o., V

loki 27, Dragomer
Skrajšana firma: KAYA PLUS, d.o.o.,

Dragomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Dragomer, V loki 27
Osnovni kapital: 1,724.625 SIT
Ustanovitelj: Dominič Robert, Brezovi-

ca pri Ljubljani, V loki 27, Dragomer, vstop
2. 8. 1996, vložek 1,724.625 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dominič Robert, imenovan 2. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 2121 Pro-

izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402

Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6420 Telekomunikacije; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov.

Rg-47349

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04163 z dne 26. 8. 1996 pod št. vložka
1/28278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970997
Firma: S.F. TRADING, uvoz-izvoz, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: S.F. TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Berrahmoun Ahmed, Alži-

rija, Liana, Biskra, vstop 2. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Berrahmoun Ahmed, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Berrahmoun
Vrščaj Nataša, Ljubljana, Streliška 3, oba
imenovana 2. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 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 teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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; 5211
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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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-47353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04377 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpia PALEGRA, posredovanje, transport
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Trpinčeva
96a, sedež: Trpinčeva 96a, 1110 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23093/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
vitelja in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5768292
Ustanovitelji: Herman Gregor, Ljublja-

na, Trpinčeva 96a, in Pavlič Bojan, Ljublja-
na, Grajzerjeva 28, ki sta vstopila 17. 5.
1993, ter Herman Leon, Ljubljana, Trpinče-
va ul. 96a, in Černe Aleksander, Šentvid pri
Stični, Velike Češnjice 46, ki sta vstopila 6.
8. 1996 – vložila po 375.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-

kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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; 5157 Trgovina na de-
belo 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
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-

mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 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 nasta-
nitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 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 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); 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921
Filmska in videodejavnost; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih prakov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje
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športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-47355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04494 z dne 10. 9. 1996 pri subjektu
vpisa PPS LINE, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Do-
lenjska c. 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04067/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5320470
Firma: KARTOLINA, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska c. 94

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

Rg-47359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04682 z dne 18. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  GLOBUS  TRADE  –  CONSUL-
TING, Podjetje za založništvo, trgovino
in marketing, d.o.o., Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, sedež: Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08414/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5407150
Firma: G.Z.S., podjetje za založništvo,

trgovino in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: G.Z.S., d.o.o.

Rg-47360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04683 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa CONTACT, zastopstvo, marketing,
d.o.o., Črnuče, sedež: Gamelska cesta 1,
1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/03281/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev dejavnosti, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5328608
Firma:  MARINOVIČ  &  PARTNER,

Trgovina, gostinstvo in zastopstvo, d.n.o.,
Črnuče

Skrajšana  firma:  MARINOVIČ  &
PARTNER, d.n.o., Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustaovitelja: Marinovič Petar, izstopil in

ponovno vstopil 29. 5. 1995, in Marinovič

Slavka, vstopila 29. 5. 1995, oba iz Ljublja-
ne-Črnuče, Gameljska c. 1, vložila po
20.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mari-
novič Petar, razrešen 29. 3. 1995 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, in družbeni-
ca Marinovič Slavka imenovana 29. 5. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-47361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04685 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa BREG, d.o.o., podjetje za marke-
ting, trgovino in projektiranje, Breg 4b,
Litija, sedež: Breg 4b, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/16324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-

datki:
Matična št.: 5596211
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanoviteljica: Babič Jelka, Litija, Breg

4b, vstop 10. 2. 1992, vložek 1,516.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi s trgovino na debelo
in drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki.

Naslednje dejavnosti se brišejo: financi-
ranje in kreditiranje na področju vseh vrst
registriranih dejavnosti; trgovina na debelo
in drobno v naslednjih trgovinskih strokah.
a) prehrambeni proizvodi – šampinjoni in
izdelki gozdni sadeži in izdelki, b) nepre-
hrambeni proizvodi – tekstil in lahka kon-
fekcija, trgovina z mešanim blagom, naba-
va in prodaja hlodovine in rezanega lesa.

Rg-47362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04688 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa R & M, uvozno izvozno podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Zavrh pod Šmarno goro 3d,
1211 Ljubljana-Šmartno, pod vložno št.
1/13125/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5516749
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Mateja in Mrak Ru-

dolf, oba iz Ljubljane-Šmartno, Zavrh pod

Šmarno goro 3d, vstopila 6. 9. 1991, vložila
po 750.000 SIT odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-47544

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02402 z dne 29. 8. 1996 pod št. vložka
1/28292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945640
Firma: ŠTEMAR, podjetje za gradbe-

ništvo, kooperacijo in investicijska dela,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Okroglič Štefan in Rous

Marjeta, oba iz Ljubljane, Rusjanov trg 8,
vstopila 16. 5. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Okroglič Štefan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in direktorica Rous Marjeta, ki
zastopa družbo brez omejitev do zneska
50.000 SIT, za posle, ki presegajo to vred-
nost, pa potrebuje pisno odobritev direktor-
ja.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
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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; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 511 Posredništvo; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 51463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-47560

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11916 z dne 9. 7. 1996, pri subjektu vpi-
sa ŠUMBERGAR & CO., trgovina na de-
belo in drobno, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vaška pot 1a,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/09930/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5463394
Firma: ŠUMBERGAR & CO., trgovi-

na na debelo in drobno, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Ljubljana-Polje, Vaška
pot 1a

Osnovni kapital: 1,588.797 SIT
Ustanovitelj: Šumbergar Karel, Ljublja-

na Polje, Vaška pot 1a, vstop 27. 11. 1990,
vložek, 1,588.797 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-47561

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12732 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  SINIX,  zastopstvo,  prodaja,  pro-

izvodnja in storitve, d.o.o., Šmarje Sap,
Murnova cesta 10, sedež: Murnova cesta
10, 1293 Šmarje Sap, pod vložno št.
1/16673/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5602602
Firma: DITTO, trgovina, posredništvo

in proizvodnja, d.o.o., Lukovica
Skrajšana firma: DITTO, d.o.o., Luko-

vica 73
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Perhavec Igor, izstopil 10.

5. 1994; Breznik Stanislav, Lukovica, Ra-
folče 5, in Kosec Branko, Lukovica, Luko-
vica pri Domžalah 73, vstopila 10. 5. 1994,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Perhavec Igor in zastopnica Perhavec
Uršič Olga, razrešena 10. 5. 1994; direktor
Breznik Stanislav, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Kosec Branko, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 10. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1996: 453 In-
štalacije pri gradnjah, 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47573

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18836 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ICOMEX, Podjetje za zastopanje in
posredovanje, d.o.o., Slovenska c. 5, Ljub-
ljana, sedež: Slovenska c. 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23830/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo poslov-
nih deležev, firme, skrajšane firme in usta-
noviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5768764
Firma: ICOMEX, Podjetje za zastopa-

nje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ICOMEX, d.o.o.
Ustanovitelji: Stošič Ivan, Kočevje, Trd-

njava 9, vstopil 29. 6. 1993, vložil 1,195.290
SIT, Babšek Jože, Brezovica pri Ljubljani,
Na grivi 28, Dragomer, vstopil 21. 12. 1994,
vložil 2,201.850 SIT, Slak Tone, Ljubljana,
Žaucerjeva 19, vstopil 21. 12. 1994, vložil
1,1446.930 SIT, in Kokotovič Svetozar,
Ljubljana, Brodarjev trg 15, vstopil 21. 12.
1994, vložil 1,446.930 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posrednitš-
vom; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-47576

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18949 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpisa
MORANA, trgovina in servis, d.o.o., se-
dež: Obrtniška 18, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/24116/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo kapita-
la in zastopnika ter spremembo skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5828732
Skrajšana firma: MORANA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,520.125 SIT
Ustanoviteljica: Bunc Emilija, Domžale,

Obrtniška 18, vstop 17. 6. 1993, vložek
1,520.125 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bunc Emilija, razrešena 27. 12.
1994; direktor Bunc Borislav, Domžale,
Obrtniška 18, imenovan 27. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-47577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19375 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
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vpisa UCO, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Lepodvorska 34a, Ljubljana, sedež: Le-
podvorska 34a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19076/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5636809
Osnovni kapital: 1,501.716 SIT
Ustanovitelj: Učakar Goran, Ljubljana,

Majde Vrhovnikove 8, vstop 15. 3. 1992,
vložek 1,501.716 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-47579

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19396 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PLIVA LJUBLJANA, d.o.o., far-
macevtski, kemijski, prehrambeni in
kozmetični proizvodi, Ljubljana, sedež:
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17726/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, spremembo zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5594090
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Teški

Boris, Zagreb, Mlinovi 48a, razrešen 1. 1.
1996 kot direktor in imenovan za člana upra-
ve, ki zastopa družbo kot predsednik upra-
ve, ter člani uprave Unuk Marija, Slovenska
Bistrica, Vrhloga n. h., dr. Smetiško Marko,

Zagreb, Kozarčeva 34, ki zastopa družbo
kot zunanji član uprave, Bernik Tone, Ljub-
ljana, Trnovska 10, in Jeras Metoda, Slo-
venj Gradec, Stari trg 3, imenovani 1. 1.

1996.
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;

50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo

za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,de-
li 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 kemikaij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-

teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdekov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo 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; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-

vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
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; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita.

Rg-47580

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19436 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LMM TILIA, avtošola, turizem in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti in po-
večanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:
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Matična št.: 5751497
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Polovšak Alojz, Ljublja-

na, Tržaška cesta 47, vstop 1. 5. 1993, vlo-
žek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimmi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6030 Cevovodni transport; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-47583

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19471 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa  MAXILINE,  uvoz,  izvoz,  gostinstvo,
grafika in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Iga
Grudna 24, sedež: Iga Grudna 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15452/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5591848
Osnovni kapital: 1,597.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Branko, Ljublja-

na, Glinška ul. 11, vstop 23. 11. 1991,

vložek 1,597.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-47587

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19486 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu

vpisa CMDM, podjetje za promet blaga
na debelo in drobno, transport, go-
stinstvo, videoteko, posredništvo, stori-
tve, uvoz-izvoz, d.o.o, Mengeš, Blejčeva
21, sedež: Blejčeva 21, 1234 Mengeš, pod

vložno št. 1/16675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala spremembo ustanoviteljev in
deležev ter uskladitev dejavnosti s temile

podatki:
Matična št.: 5620074
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinar Bogomil, vložil

1,055.600 SIT, in Dolinar Cvetka, vložila

452.400 SIT, oba iz Mengša, Blejčeva 21,
vstopila 24. 12. 1991, odgovornost: ne od-
govarjata; Kregar Maja, izstopila 15. 12.
1994.

Dejavnost vpisana 22. 7. 1996: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja de-

lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih

vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 6022
Storitve taksistov; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-47588

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19488 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AD AUGROS, Zastopstvo in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, sedež:
Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5436192
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOHIŠA CLAS,

d.d., Ljubljana, Letališka 16, vstop 7. 11.
1994, vložek 1,503.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-47592

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19532 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa BISER, trgovina na debelo in drob-
no, zunanjetrgovinski promet in posred-
ništvo, d.o.o., Zagradec, sedež: Ambrus
36, 1303 Zagradec, pod vložno št.
1/09614/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti in pooblaščencev s
temile podatki:

Matična št.: 5440386
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklič Ana, Zagradec,

Ambrus 36, vstop 28. 11. 1990, vložek
1,584,000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Miklič Peter, Zagradec, Ambrus 36,
imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 5010 Trgovina
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 po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5142 Trgovina na debelo z ob-

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-

vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava

in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-

ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve

potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-

rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-

vezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-

nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.
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NOVA GORICA

Rg-100392

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00815 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa VELTING, d.o.o., Trgov-
sko in proizvodno podjetje, Ajdovščina,
Vojkova 7a, sedež: Vojkova 7a, Ajdovšči-
na, pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5289637
Firma: VELTING, d.o.o., Trgovsko in

proizvodno podjetje
Skrajšana firma: VELTING, d.o.o., Aj-

dovščina
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Velikonja Stanislav, Aj-

dovščina, Kidričeva 54, in Velikonja Voj-
ko, Ajdovščina, Vojkova 7a, vstopila 31.
10. 1989, vložila po 761.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Velikonja Vojko, imenovan 9. 5.
1994, in direktor Velikonja Stanislav, ime-
novan 31. 10. 1989, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dosedanja dejavnost družbe se črta v ce-
loti ter nadomesti z naslednjo: trgovina na
debelo, tudi v tranzitu, in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; trgovina na
debelo, tudi v tranzitu, in na drobno z lov-
skim in športnim orožjem, strelivom in opre-
mo za šport, lov in ribolov; konsignacijska
prodaja, komisijski posli, posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; go-
stinske storitve nastanitve, kmečki turizem,
druge gostinske storitve - gostilne in bifeji;
organiziranje in izvajanje gradbenih, obrt-
nih in inštalacijskih del za vse vrste visokih
in nizkih gradenj; projektiranje, svetovanje
in nadzor v gradbeništvu; proizvodnja, se-
stava in montaža elektrotehničnih in me-
hanskih naprav; organiziranje športnih in
kulturnih prireditev; ekonomske, računo-
vodske, knjigovodske in organizacijske sto-
ritve; storitve reklame in ekonomske propa-
gande in fotokopiranje; prevoz blaga v cest-
nem prometu za lastne potrebe; uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih izdelkov in blaga
iz oddelkov in poglavij carinske tarife; uvoz
in izvoz lovskega ter športnega orožja, stre-
liva ter opreme za šport, lov in ribolov;
uvoz in izvoz blaga in izdelkov iz vseh vrst
oddelkov in poglavij tarife v maloobmej-
nem prometu s sosednjimi državami; kon-
signacijska prodaja in kompenzacijski po-
sli; posredovanje in zastopanje v zunanjetr-
govinskem prometu; prometno agencijski
posli, turistično agencijske storitve; medna-
rodna špedicija; prevoz blaga v mednarod-
nem cestnem prometu; izvajanje investicij-
skih del v tujini.

Rg-100411

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01345 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZIDARSTVO MARC, Pod-
jetje za gradbeništvo, trgovino, proizvod-
njo in zastopanje, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Lavričeva 48, Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00942/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5377897
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Marc Jože in Marc An-

drej, oba iz Ajdovščine, Lavričeva 48, vsto-
pila 6. 4. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marc Jože, razrešen 16. 5. 1994; di-
rektor Marc Andrej, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materilov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
malte; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 4010 Oskrba z elektriko; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-100412

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00175 z dne 4. 11. 1996 pri
subjektu vpisa Podjetje za trgovanje na
debelo z rezervnimi deli AVTOPRO-
DAJA, p.o., Nova Gorica, sedež: IX. Kor-
pusa 96, Solkan, pod vložno št. 1/00528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme in
skrajšane firme, vstop in izstop družbeni-
kov, kapital, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5143411
Firma: AVTOPRODAJA, Družba za tr-

govanje na debelo z rezervnimi deli, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOPRODAJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 10,760.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD AVTOPRODAJA,

n.s.o., Nova Gorica, izstopil 22. 3. 1996;

Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 2,150.000 SIT,
Sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
1,080.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil
1,080.000 SIT, Štolfa Ivan, Nova Gorica,
Iztokova 56, vložil 1,450.000 SIT, Mozetič
Agata, Miren 5e, vložila 700.000 SIT, Lasič
Cvetka, Šempeter pri Gorici, Opekarniška
12, Vrtojba, vložila 720.000 SIT, Ščuka
Damijan, Nova Gorica, Cankarjeva 52, vlo-
žil 860.000 SIT, Saksida Milena, Nova Go-
rica, Ledine 149, vložila 910.000 SIT, Kr-
pan Anton, Volčja Draga, Bukovaica 26b,
vložil 970.000 SIT, in Jevšček Ivan, Grgar
114a, vložil 840.000 SIT – vstopili 22. 3.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štolfa Ivan, razrešen in ponovno ime-
novan 22. 3. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 4. 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.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije št. LP
00632/00990-1996/TP z dne 19. 4. 1996.

Rg-100427

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00077 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  SALONIT  ANHOVO  -
HOLDING, p.o., Anhovo, sedež: Anho-
vo, Anhovo, pod vložno št. 1/00127/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5043816
Poodlastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Kavčič Bojanu, ki je bil razrešen
20. 2. 1996.

Rg-100440

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02403 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KITCOM, Inženiring, tr-
govina, zastopstva, d.o.o., Vrtojba, sedež:
Griči 3, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01300/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika in pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5422493
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

mažič Helena, Šempeter pri Gorici, Zapuč-
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ke 3, Vrtojba, razrešena 27. 12. 1994 kot
namestnica direktorja in imenovana za pro-
kuristko.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 50101 Trgovina na debe-
lo 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; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
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 obdelovanimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-

pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-101183

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02492 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GROŠELJ, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Sp. Idrija, sedež: Sp. Idrija
53, Sp. Idrija, pod vložno št. 1/01920/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536995
Sedež: Sp. Idrija, Slovenska cesta 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grošelj Stanislav, Sp. Idri-

ja, Slovenska cesta 12, vstop 8. 11. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na

drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-101199

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00557 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MIMPOX, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pod
Grčno 30, Nova Gorica,  pod vložno št.
1/03472/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izstop družbenika in spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5889634
Sedež: Dornberk, Tabor 8a
Ustanovitelj: Prijon Miran, izstop 19. 10.

1995; Mlečnik Ivan, Dornberk, Tabor 8a,
vstop 14. 3. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101219

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00141 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MEBLO POHIŠTVO NOVA
GORICA, Podjetje za proizvodnjo pohiš-
tva in opreme, d.o.o., sedež: Industrijska
5, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00742/00
vpisalo v sodni register tega sodišča osebo,
pooblaščeno za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5337330
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Petarin Ksenija, Nova Gorica, Le-
dine 2, imenovana 25. 3. 1996, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da pravne posle, ki se nana-
šajo na: prodajo, oddajanje ali prevzemanje
v najem ali zakup sredstev, katerih vrednost
presega tolarsko protivrednost 100.000
DEM, najemanje in dajanje denarnih in bla-
govnih kreditov, katerih glavnica presega
tolarsko protivrednost 100.000 DEM, naje-
manje ali dajanje garancij, poroštev, hipo-
tek in drugih oblik zavarovanj, ki presegajo
tolarsko protivrednost 100.000 DEM, inve-
sticije, ki po vrednosti presegajo tolarsko
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protivrednost 100.000 DEM, sklepanje, od-
poved ali spremembo pravnih poslov izven
okvira rednega in občasnega teka poslova-
nja družbe, sklepa po predhodnem pisnem
soglasju skupščine.

Rg-103153

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02644 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PAT, Projekti, aplikacije,
trgovina, Cerkno, d.o.o., sedež: Platiševa
43, Cerkno, pod vložno št. 1/01619/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, spremembo
skrajšane firme, spremembo pooblastil za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477247
Firma: PAT, Projekti, aplikacije, trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: PAT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Obid Anica in Obid Sto-

jan, oba iz Cerknega, Platiševa 43, vstopila
20. 2. 1991, vložila po 900.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Obid
Stojan, razrešen 30. 11. 1994 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za pred-
vajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 62481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovaj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-103160

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02374 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ALPEN, Proizvodnja in tr-
govina, Šmartno, d.o.o., sedež: Šmartno
3, Kojsko, pod vložno št. 1/02489/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me, vstop in izstop družbenika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifkacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5622476
Firma: ALPEN, Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPEN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cadamuro Diego in Gru-

sovin Luciano, izstopila 24. 12. 1994; Per-
šolja Ljubo, Kojsko, Šmartno 3, vstopil 2. 2.

1992, in Tinta Janez, Nova Gorica, Iztoko-
va 50, vstopil 24. 12. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Tinta Janez in Peršolja Ljubo, imeno-
vana 24. 12. 1994, zastopata družbo brez
omejitev; direktor Grusovin Luciano, razre-
šen 24. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 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; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci;  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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
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Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem: 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103162

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00612 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa FIRADAS, d.o.o., Podjetje
za finančno, računovodsko in davčno sve-
tovanje, Mestni trg 2, Idrija, sedež: Mest-
ni trg 2, Idrija, pod vložno št. 1/01909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, vstop druž-
benika, spremembo poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5530890
Firma: ŽIČNICE JAVORNIK, Družba

za šport, rekreacijo, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Črni Vrh

Skrajšana  firma:  ŽIČNICE  JAVOR-
NIK, d.o.o., Črni Vrh

Sedež: Črni Vrh, Črni Vrh 106
Osnovni kapital: 14,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čuk Marjan, Ljubljana,

Pavšičeva 6, vložil 3,750.000 SIT, Erhatič
Darja. Ljubljana, Ellerjeva 17, vložila
3,750.000 SIT, in ECUM RRF, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 2, vložil 7,000.000 SIT –
vstopili 6. 11. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 60213 Dejavnost žičnic in vlečnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-103173

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02588 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa “CI-KA-PA” SLO, Trgov-
sko-proizvodno podjetje Šempeter pri
Gorici, d.o.o., sedež: I. Suliča 6a, Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/02118/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skrajša-
ne firme in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5564140
Firma: CI-KA-PA, Trgovsko-proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CI-KA-PA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: CI-KA-PA, d.o.o., Ora-

hovica, Ul. I. L. Ribara broj 4, vstop 14. 1.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uršič
Pavel, razrešen 19. 12. 1994; direktor Uršič
Matej, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Su-
liča 6, imenovan 20. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, 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 izdelko; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,

jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko;  5147
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; 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; 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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103174

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02541 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa IMP VRATA, Proizvodnja
industrijskih vrat, d.o.o., Idrija, sedež: Voj-
kova 4, Idrija, pod vložno št. 1/01794/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev akta z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5519233
Firma:  IMP  TIO  SIMPLEX,  d.o.o.,

Proizvodnja industrijske opreme, Idrija
Skrajšana firma: IMP TIO SIMPLEX,

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

rektor Makuc Živko, Spodnja Idrija 164, ki
od 22. 12. 1994 zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 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; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-103178

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00752 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu  vpisa  GO  AVTO,  Podjetje  za
transportne in agencijske storitve, d.o.o.,
Tolmin, sedež: Poljubinj 89f, Tolmin, pod
vložno št. 1/02675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5679141
Firma: GO AVTO, Podjetje za trans-

portne in agencijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GO AVTO, d.o.o.
Sedež: Solkan, Klementa Juga 7.

Rg-103182

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02464 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa Iskra Avtoelektrika -
ASING, Avtomatizacija, strojegradnja in
inženiring, d.o.o., Šempeter pri Gorici, se-

dež: Vrtojbenska c. 62, Šempeter, pod
vložno št. 1/02726/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5690072
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 2862 Pro-

izvodnja drugega orodja; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5265 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-103183

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00675 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa METALFLEX, Družba za
proizvodnjo industrijske opreme, d.o.o.,
sedež: Poljubinj 89e, Tolmin, pod vložno
št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5033454
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 5521 De-

javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-103187

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00750 z dne 9. 1. 1997 pod
št. vložka 1/03666/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121804
Firma: ZAN, Trgovina in gostinstvo,

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

govornostjo
Sedež: Šempas, Šempas 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dovžak Dragan, Šempas

10, vstop 12. 12. 1996, vložek 15.000 SIT,
in Dovžak Boštjan, Šempas 10, vložek
1,485.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dovžak Dragan, imenovan 12. 12.
1996 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 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; 4541 Fasadeska 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; 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 izdelko; 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-
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no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Rg-103188

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01937 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LJEZI, Fasaderska in krov-
ska dela v gradbeništvu, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Rutarjeva 4, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02618/00 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.: 5662575
Firma: LJEZI, Fasaderska in krovska

dela v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: LJEZI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cikaqi Qazim, Kosovo, Su-

hareka, Doberdelan 74, vstop 31. 8. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 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
Fasadeska 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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103190

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00734 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa  METALFLEX, Družba za
proizvodnjo industrijske opreme, d.o.o.,
sedež: Poljubinj 89e, Tolmin, pod vložno
št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5033454
Osnovni kapital: 945,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 5. 10. 1992, vložek 945,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103194

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00632 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PINSS, Podjetje za projek-
tiranje, inženiring, nadzor in strokovno
svetovanje, d.o.o., Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 6, sedež: Gradnikove briga-
de 6, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01340/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5433240
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štrukelj Danijel, razrešen 31. 12.
1996; Štrukelj Samo, Nova Gorica, Vetrišče
16, razrešen 31. 12. 1996 kot namestnik
direktorja in imenovan 1. 1. 1997 za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74831 Preva-

janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-103201

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02405 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KORA, Investicijski inže-
niring in trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Partizanska ul. 9, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03237/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, vstop
družbenika, izbris namestnika direktorja,
prokurista in spremembo pooblastil direk-
torja s temile podatki:

Matična št.: 5796784
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelji: Cora Paolo, Farra d’Ison-

zo, Italia, Via Contessa Beretta No 7, vstop
1. 7. 1993, vložek 2,400.000 SIT, Perco Ma-
rio, Capriva del Friuli, Italia, Via Mazzini
No. 28, vstop 1. 7. 1993, vložek 2,400.000
SIT, Cej Giuseppe, Gorizia, Italia, Via Don
Bosco 163, vstop 1. 7. 1993, vložek
2,400.000 SIT, Pahor Viljem, Nova Gorica,
J. Makuca 19, vstop 1. 7. 1993, vložek
560.000 SIT, in Gregorič Jordana, Nova Go-
rica, Vodovodna pot 6, Kromberk, vstop 5.
10. 1994, vložek 240.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Giu-
seppe Cej, razrešen 5. 10. 1994 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktor Pahor
Viljem, ki od 5. 10. 1994 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri nakupu in prodaji
nepremičnin in najemanju kreditov nad
800.000 SIT, za kar mora imeti predhodni
sklep skupščine.

Rg-103202

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00380 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BURIM, Gradbena in obtr-
na dela, d.o.o., Šempeter pri Gorici, se-
dež: IX. Septembra 238, Šempeter pri Go-
rici, pod vložno št. 1/03614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5947251
Firma: BURIM, Gradbena in obrtna

dela, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: BURIM, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: Nova Gorica, Grčna 1.

Rg-103205

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02212 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ČEBRON, Proizvodnja in
promet živil, d.o.o., Brje, sedež: Brje 62,
Dobravlje, pod vložno št. 1/02271/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619327
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čebron Kazimir, Dobrav-

lje, Brje 62, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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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; 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
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; 5164 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-103217

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02569 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BRUS, Transport-trgovi-
na-špedicija, d.o.o., Srednja Kanomlja,
sedež: Srednja Kanomlja 21a, Spodnja
Idrija, pod vložno št. 1/02166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5578892
Osnovni kapital: 1,790.000 SIT
Ustanovitelja: Brus Pavel, Spodnja Idri-

ja, Srednja Kanomlja 21a, in Volarič Herta,
Idrija, Triglavska 57, vstopila 23. 2. 1992,
vložila po 895.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-103221

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00730 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CI-KA-PA, Trgovsko-pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: I. Suliča
6a, Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02118/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5564140
Sedež: Miren, Orehovlje 2a.

Rg-103222

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00583 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa BELINGAR, Trgovina,
vzdrževanje in gostinstvo Nova Gorica,
d.o.o., sedež: B. Kalina 16, Solkan, pod
vložno št. 1/00940/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vstop in izstop družbeni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5373409
Ustanovitelja: Belingar Elizabeta, izsto-

pila 12. 3. 1996; Belingar Branko in Belin-
gar Robert, oba iz Solkana, Borisa Kalina
16, vstopila 24. 7. 1996, vložila po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Belingar Elizabeta, razrešena
12. 3. 1996; direktor Berlingar Branko, ime-
novan 24. 7. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-103228

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00249 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KAMST, Podjetje za trgo-
vino in turizem, d.o.o., Idrija, sedež: Gor-
tanova 4, Idrija, pod vložno št. 1/01082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5394813
Ustanovitelj: Poljanec Marjan, izstop

23. 5. 1996; Brence Marko, Idrija, Gortano-
va 4, vstop 26. 6. 1990, vložek 1,654.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Poljanec Marjanu, ki je bil razrešen 23. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri
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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; 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 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z 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 živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-

holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 51471 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; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planiskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-103231

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00631 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SA-MIK, Prevozi, gradbe-
ništvo, gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
sedež:  Vodice  10,  Col,  pod  vložno  št.
1/03558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5919843
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 0201

Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.

Rg-103232

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00773 z dne 31. 1. 1997 pod
št. vložka 1/03672/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992591
Firma: PROATELJE, Podjetje za pro-

jektiranje in inženiring, d.o.o., Lavričeva
70, Ajdovščina

Skrajšana firma: PROATELJE, d.o.o.,
Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Lavričeva 70
Osnovni kapital: 1,582.101 SIT
Ustanovitelj: Pišot Marjan, Ajdovščina,

Lavričeva 70, vstop 1. 12. 1996, vložek
1,582.101 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišot Marjan, imenovan 1. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-104712

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00615 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TAMO, Trgovina in stori-
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tve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradni-
kove brigade 61, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5877741
Firma: TAMO, Trgovina in storitve,

d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: TAMO, d.o.o.
Sedež: Šempeter pri Gorici, MMP Vr-

tojba, Objekt B-11
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja
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 obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim

oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki;  5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 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; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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 prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 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; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104713

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00269 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa Kmetijsko veterinarski za-
vod, Nova Gorica, p.o., sedež: Pri Hrastu
18, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pooblastil osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5051754
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trošt

Jerneja, Nova Gorica, Bratov Hvalič 93, raz-
rešena 19. 3. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovana za direktorico, ki zastopa zavod
brez omejitev, razen pri nakupu in prodaji
nepremičnin in osnovnih sredstev za kar po-
trebuje sklep zavoda.

Rg-104714

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00117 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POKLEK, Gradbeništvo in
storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gre-
gorčičeva 15/b, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop in vstop družbenika, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5709881
Ustanovitelj: Mulavdić Mirsada, izstop

22. 2. 1995; Maksutaj Ramiz, Šempeter pri
Gorici, Vrtojbenska 19, vstop 22. 2. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mu-
lavdić Mirsada, razrešena 2. 3. 1995; Mak-
sutaj Ramiz, imenovan 2. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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
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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 gradbene-
ga materiala; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami in čistili;
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 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-104716

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02145 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa CASTRUM, Atelje za pro-
jektiranje, inženiring in urbanizem,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Ul. 5. maja 5,
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00523/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311853
Osnovni kapital: 1,564.000 SIT
Ustanovitelja: Bratina Milivoj, Ajdovšči-

na, Gradišče 1a, in Slamič Vladimir, Aj-
dovščina, Goriška 23a, vstopila 10. 12.
1989, vložila po 782.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Slamič Vladimiru, ki je bil razrešen 20. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov.

Rg-104719

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00212 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GORICA ELEMENTI,
Proizvodnja elementov, kovanega orodja
in storitev, d.o.o., Lokovec, sedež: Loko-
vec 83, Čepovan, pod vložno št. 1/01443/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
sodišča o začetku stečaja, spremembo fir-
me, skrajšane firme in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5450616
Firma: GORICA ELEMENTI, Proiz-

vodnja elementov, kovanega orodja in sto-
ritev, d.o.o., Lokovec, v stečaju

Skrajšana firma: GORICA ELEMEN-
TI, d.o.o., Lokovec, v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šavli
Cvetko, razrešen 13. 2. 1997; stečajni upra-
vitelj Taljat Dušan, Tolmin, Tumov drevo-
red 1, imenovan 13. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka opr. št. St 1/97 z dne 13. 2. 1997.

Rg-104720

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00209 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
TOLMIN, sedež: Prešernova 6a, Tolmin,
pod vložno št. 1/01798/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5107156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

vačič Edmond, dr. med., razrešen 7. 1. 1997;
direktorica Gabršček Lipužič Ljubomira,
Most na Soči 24c, imenovana 8. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104721

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00161 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MEBLES, d.o.o., Trgov-
sko podjetje, Nova Gorica, sedež: Indu-
strijska 5, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
osnovnega vložka ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733502
Ustanovitelji: Drekonja Jordan, Nova

Gorica, Šolska 60, vložil 795.500 SIT, Kri-
vec Antonija, Nova Gorica, Cankarjeva 74,
vložila 397.750 SIT, in Žigon Silva, Renče,
Žigoni 24, vložila 397.750 SIT – vstopili 4.
3. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo; Sre-
brnič Erika, izstopila 1. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5163 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-104724

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00121 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HL INŽENIRING, Podjet-
je za proizvodnjo računalniško podprtih
delovnih procesov, d.o.o., Zalošče, sedež:

Zalošče 60, Dornberk, pod vložno št.
1/00562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in skrajšane firme,
vstop družbenika, spremembo zastopnika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5321727
Firma: HL INŽENIRING Harej & Co.,

Računalništvo, d.n.o., Zalošče
Skrajšana firma: HL INŽENIRING Ha-

rej & Co., d.n.o., Zalošče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Harej Ljubo, Dornberk,

Zalošče 60, vstop 25. 12. 1989, vložek 1.600
SIT, in Jamšek Andrej, Nova Gorica, Izto-
kova ulica 4, Kromberk, vstop 7. 3. 1995,
vložek 400 SIT – odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Harej Ljubo, imenovan 31. 3. 1992,
ki kot direktor zastopa družbo brez omeji-
tev, in družbenik Jamšek Andrej, imenovan
7. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104725

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00045 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA EVTOELEKTRI-
KA - ORODJARNA, d.o.o., Šempeter, se-
dež: Vrtojbenska c. 62, Šempeter pri Go-
rici, pod vložno št. 1/02117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5563011
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 2851 Po-

vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-104726

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00111 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu vpisa Podjetje za opravljanje
gradbenih dejavnosti GRADBENA OPE-
RATIVA GORICA, d.o.o., sedež: Tolmin-
skih puntarjev 12, Nova Gorica, pod vlož-
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no št. 1/01524/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5456738
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stepančič Danilo, razrešen 1. 3. 1995;
Matjac Aleksander, Solkan, Med ogradami
13, imenovan 1. 3. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-104730

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00268 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa AL-BA, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Lokavec, sedež: Lokavec
156, Ajdovščina, pod vložno št. 1/00783/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406048
Ustanoviteljica: Batagelj Albin, izstop

26. 1. 1995; Batagelj Gabrijela, Ajdovščina,
Lokavec 156, vstop 26. 1. 1995, vložek
2,138.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Batagelj Albin, razrešen 26. 1. 1995;
direktorica Batagelj Gabrijela, imenovana
26. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-104732

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00205 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa NOVI MOST, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Most na Soči, sedež: Postaja 13a, Most na
Soči, pod vložno št. 1/02994/00 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 in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5749891
Firma: NOVI MOST KOVAČIČ A&G,

d.n.o., Družba za trgovino, proizvodnjo
in storitve, MOST NA SOČI

Skrajšana firma: NOVI MOST KOVA-
ČIČ A&G, d.n.o., MOST NA SOČI

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Furlan Gorazd, Nova Go-
rica, Lemutova 18, in Kovačič Anita, Most
na Soči, Postaja 13a, vstopila 1. 4. 1993,
vložila po 50.500 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo

pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-104734

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00259 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VARNOST, Podjetje za va-
rovanje premoženja, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Gradnikove brigade 9, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00416/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča vstop in izstop druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5174546
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, Ljubljana, izstop 15. 3. 1995;
VIPA INVEST, Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7,
vstop 15. 3. 1995, vložek 7,960.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104735

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00495 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA TRGOVINA, d.o.o., Šempeter, sedež:
Vrtojbenska c. 62, Šempeter, pod vložno
št. 1/02115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5562996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stepančič Darjo, razrešen 31. 7. 1996;
Zorn Dragan, Volčja Draga, Bukovica 55a,
imenovan 27. 6. 1996, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev, razen za po-
sle glede: nakupa, odtujitve in obremenitve
nepremičnin; najemanja posojil ali nakupa
osnovnih sredstev, če njihova vrednost pre-
sega 100.000 DEM; dajanja posojil in prev-
zemanja poroštev, če vrednost presega
25.000 DEM; odtujitev osnovnih sredstev,
če njihova skupna vrednost preseže 10.000
DEM; sklepanja pogodb o dolgoročnih na-
ložbah; in druge podobne posle, ki jih lahko
sklene le s soglasjem družbenika.

Rg-104736

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00297 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PEKARNA DOMAČEGA
KRUHA, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 44, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti

s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5723809
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024  Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-104737

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00346 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa I.V.E.C. AS, Instalacije,
prevoz in trgovina, Grgar, d.o.o., sedež:
Grgar 20a, Grgar, pod vložno št.
1/00496/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika,
skrajšano firmo, razširitev in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5309727
Skrajšana firma: I.V.E.C. AS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,971.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidarčič Severin, Grgar

20a, vstop 21. 12. 1989, vložek 1,971.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Anderlič
Anton, izstop 1. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 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
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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; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezrvni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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
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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 51471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, 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 drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 6024 Cestni tovorni promet; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-104738

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00595 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PIRIH, Zemeljska gradbe-
na dela, d.o.o., Idrija, sedež: Triglavska 3,
Idrija, pod vložno št. 1/02060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5559197
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 0202

Gozdarske storitve; 1320 Pridobivanje ru-
de neželeznih kovin, razen uranove in tori-
jeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in

peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2852 Splošna mehanična dela;
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
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104739

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00370 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PETEJAN IMPEX, Uvoz-
izvoz, d.o.o., Miren, sedež: Miren 5g, Mi-
ren, pod vložno št. 1/00679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti z uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5318866
Sedež: Miren, Miren 129
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Stroje-
nje in obdelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
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goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge

pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-104740

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00017 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DEM-COLOR, Trgovina in
storitve, d.o.o., Branik, sedež: Branik 111,
Branik, pod vložno št. 1/00676/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5343607
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Švagelj Egidij, Branik 111,

vstop 16. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104741

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00436 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SIGMA, Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, gostinstvo in inženi-
ring, d.o.o., Ravnica, sedež: Ravnica 9d,
Grgar, pod vložno št. 1/00346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5294649
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Du-

gulin Almira, razrešena 14. 7. 1994; Štolfa
Marina, Komen, Tomačevica 12, imenova-
na 17. 7. 1995, zastopa podjetje brez omeji-
tev kot namestnica direktorja.

Rg-104742

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01401 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TRIO, Računalniški inženi-
ring, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Žapuže 64,
Ajdovščina, pod vložno št. 1/01543/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in firme ter raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470790
Firma:  TRIO,  Papirna  galanterija,

d.o.o., Ajdovščina

Sedež: Ajdovščina, Kožmani 1
Osnovni kapital: 1,854.000 SIT
Ustanovitelj: Bratina Matej, Ajdovščina,

Kožmani 1, vstop 1. 2. 1991, vložek
1,854.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z nasled-
njim: trgovina z neživilskimi proizvodi na
drobno in debelo v tranzitu; organiziranje in
posredovanje potovanj, izletov in ekskurzij;
izobraževanje na področju pridobivanja zna-
nja tujih jezikov.

Rg-104744

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00647 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MANUFAKTURA, Trgov-
sko podjetje, d.d., Nova Gorica, sedež: Ki-
dričeva 18, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00065/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5025168
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mer-

vič Darjo, razrešen 14. 11. 1996; Kukanja
Marija, Solkan, XXX. divizije 10, imenova-
na 15. 11. 1996, kot v.d. direktorja zastopa
podjetje brez omejitev.

Rg-104745

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00593 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GORIŠKA, Trgovina in sto-
ritve, d.d., Nova Gorica, sedež: Gregorči-
čeva 19, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00705/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5001552
Člani nadzornega sveta: Pavšič Emil, Lo-

višček Darko, Silič Radovan, Kavčič Darin-
ka, Pahor Mirjan in Lutman Iztok, izstopili
22. 10. 1996; Abram Edvard, Jereb Dušan,
Pavšič Emil, Koštial Saša, Pahor Marjan in
Lovišček Božidar, vstopili 27. 8. 1996.

Sprememba statuta z dne 22. 10. 1996.

Rg-104746

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00372 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa NEWTRANS, d.o.o., pod-
jetje za mednarodni transport in špedi-
cijo, Vrtojba, sedež: MMP Vrtojba E-1,
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/00829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5353378
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Winkler Mattie Demetrio, Lucini-
co, Strada Vecchia 3, imenovan 10. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev, razen
v primeru nakupa, prodaje in zastavitve
nepremičnin ter sklepanja poslov, katerih
vrednost na dan sklenitve presega
1,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
predhodno potrebno pisno soglasje druž-
benika družbe.

Rg-104747

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00501 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PRESVIT, Podjetje za pre-
delavo kovin in trgovanje, p.o., Trnovo,
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sedež: Trnovo 5a, Trnovo pri Gorici, pod
vložno št. 1/00748/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje in p.o. v
d.o.o., spremembo firme in skrajšane firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5337763
Firma: PRESVIT, Predelava kovin in

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

govornostjo
Sedež: Trnovo pri Gorici, Trnovo pri

Gorici 5a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-104748

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00189 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LINEA-GO, Proizvodnja-
storitve-trgovina, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Ajševica 48, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, vstop in
izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5611113
Firma: LINEA-GO, Proizvodnja-stori-

tve-trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LINEA-GO, d.o.o.
Sedež: Šempas, Virtovlje 45b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brajnik Samuel, izstop 7.

2. 1997; Gleščič Jure, Šempas, Vitovlje 45b,
vstop 7. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brajnik Samuel, razrešen 7. 2. 1997;
sirektor Gleščič Jure, imenovan 7. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pe-
rutninskega mesa; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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 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 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; 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 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 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 opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7482
Pakiranje.

Rg-104750

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02663 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GEDEX, Trgovina, zasto-
panje in proizvodnja, Kanal, d.o.o., se-
dež: Partizanska 16, Kanal, pod vložno št.
1/01201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717710
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gerbec Dušan, Kanal, Par-

tizanska 16, vstop 22. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 01132
Sadjarstvo; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninske-
ga mesa; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
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in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-104751

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00670 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GORIŠKA, Trgovina in sto-
ritve, d.d., Nova Gorica, sedež: Gregorči-
čeva 19, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00705/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001552
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-

kuc Silvan, Nova Gorica, Stara gora 6, ki od
26. 11. 1996 kot direktor zastopa družbo z
omejitvijo, da mora predhodno pridobiti so-
glasje nadzornega sveta v naslednih prime-
rih: podeljevanje prokure; nakup in prodaja
nepremičnin; sprejemanje pravilnikov in nji-
hovih spremembo in dopolnitev.

Rg-104752

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00505 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PROARC, Podjetje za ur-
banizem in arhitekturo, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Kidričeva 9a, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prokuristko s temile
podatki:

Matična št.: 5900492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Raspor Irena, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 51, imenovana 28. 6. 1996.

Rg-104753

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00453 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa INTEGRAL, Avtobusni
promet PRIMORSKA, d.o.o., sedež: Vod-
nikova 2, Idrija, pod vložno št. 1/00728/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in spremembo poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5107750
Ustanovitelja: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 3. 2. 1995, vložek 13,240.000 SIT, in
VIPA INVEST, d.d., pooblaščena investi-
cijska družba, Nova Gorica, Kidričeva 7,
vstop 11. 7. 1995, vložek 15,110.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-104756

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00583 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HOTEL CERKNO, Gostin-
sko turistično podjetje, d.o.o., sedež: Se-
dejev trg št. 8, Cerkno, pod vložno št.
1/01182/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5408946
Osnovni kapital: 821,590.318 SIT
Ustanovitelj: CERTA, podjetje za uprav-

ljanje in investiranje, d.d., Cerkno, Ličarje-
va 7, vstop 18. 11. 1992, vložek 821,590.318
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104757

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00579 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IDITEX, proizvodnja, po-
sredovanje in trgovina, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Vojkova 8c, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5885051
Ustanoviteljica: Črnologar-Furlan Dar-

ja, izstop 10. 11. 1995; Varl Vanja, Nova
Gorica, Cankarjeva 76, vstop 10. 11. 1995,
vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čr-
nologar-Furlan Darja, razrešena 10. 11.
1995; Varl Vanja, imenovana 10. 11. 1995,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-104758

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00556 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa  S M C INTERTRADE,
d.o.o., mednarodno trženje, sedež: Opat-
je Selo 2c, Miren, pod vložno št.
1/03435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, razširitev de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5871247
Ustanoviteljica: Cotič Stojan, izstop 7.

9. 1995; Cotič Milena, Miren, Opatje selo
2c, vstop 7. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cotič Stojan, razrešen 7. 9. 1995;
direktorica Cotič Milena, imenovana 7. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci.

Rg-104761

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01792 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MLADOST, Podjetje za
gradbeništvo, proizvodnjo, promet in sto-
ritve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Erjavče-
va 36, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom

o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5668727
Firma: MLADOST, Gradbeništvo, pro-

izvodnja, promet in storitve, d.o.o., Nova
Gorica

Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osmani Safet in Limani

Liman, oba iz Nove Gorice, Erjavčeva 36,
vstopila 2. 9. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Limani Liman, in njegov namestnik
Osmani Safet, razrešena 21. 10. 1994; di-
rektor Vrban Dušan, Šempas, Šmihel 18,
imenovan 21. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za grad-
beništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 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
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; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo.

Rg-104762

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02380 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa O.M., Mednarodni inženi-
ring, proizvodnja in trgovina, Nova Gori-
ca, d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica,
sedež: Industrijska 5, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02585/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
in vstop družbenikov ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5649005
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ORION INTERTRADE,

d.o.o., Ljubljana, izstopil 23. 12. 1994; Ku-
čej Bernard, Ljubljana, Rožna dolina, C.
VIII 24/a, Jarc Vinko, Volčja Draga, Vogr-
sko, 31, Peric Giovanni Branco, Udine, Ita-
lia, Campolongo al Torre, in Peric Dario,
Gorizia, Italia, Doberdo del Lago, vstopili
23. 12. 1994, vložili po 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Kučej Bernard in Jarc Vinko, imeno-
vana 27. 12. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno 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.

Rg-104765

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00005 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa H.I.K.K., Posredništvo in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 37, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03449/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5889499
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9/a.

Rg-104766

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00053 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa AGRARIA, d.o.o., trgovina
s kmetijskim repromaterialom, Dornberk,
sedež: Kolodvorska 6, Dornberk, pod vlož-
no št. 1/01728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5513847
Sedež: Dornberk, Kolodvorska 17a.

Rg-104769

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00608 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu  vpisa  ZAVOD  ZA  ZDRAV-
STVENO VARSTVO NOVA GORICA,
sedež: Kostanjeviška 16a, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00159/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5054524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šaver Mirjam, razrešena 24. 3.
1995; direktorica Frelih Tatjana, Šempeter
pri Gorici, Ivana Suliča 18c, imenovana
24. 3. 1995, zastopa zavod brez omejitev.

Rg-104770

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00607 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KONZUMNA TRGOVINA,
d.o.o., trgovina in gostinstvo, Petra Ska-
larja 8, Tolmin, sedež: Petra Skalarja 8,
Tolmin, pod vložno št. 1/01197/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča izstop družbe-
nika in spremembo poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5410282
Ustanovitelji: Flajs Darjo, vstopil 23. 8.

1990, in Flajs Valerija, vstopila 24. 6. 1992,

oba iz Tolmina, Albina Rejca 17, vložila po
761.281,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata. Pavšič Marko in Pavšič Marjetka, iz-
stopila 14. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pav-
šič Marjetka, razrešena 14. 11. 1995; Flajs
Valerija, imenovana 14. 11. 1995, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-104772

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00655 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HOTEL CERKNO, Gostin-
sko turistično podjetje, d.o.o., sedež: Se-
dejev trg  št. 8, Cerkno, pod vložno št.
1/01182/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408946
Osnovni kapital: 993,105.606 SIT
Ustanovitelj: CERTA, podjetje za uprav-

ljanje in investiranje, d.d., Cerkno, Ličarje-
va 7, vstop 18. 11. 1992, vložek 993,105.606
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo, specializira-
no za prodajo raznovrstnih izdelkov; 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; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili.

Rg-104773

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00767 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa S M C INTERTRADE,
d.o.o., mednarodno trženje, sedež: Opat-
je Selo 2c, Miren, pod vložno št. 1/03435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in spremembo poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5871247

Ustanovitelja: Cotič Milena, vstopila    7.
9. 1995, in Cotič Stojan, vstopil 1. 9. 1996,
oba iz Mirna, Opatje Selo 2c, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-104830

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00011 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PREALPI, podjetje za tr-
govino, posredovanje in zastopanje, d.o.o.,
sedež: Bratuževa 13a, Šempeter, pod vlož-
no št. 1/00453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5309581
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 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; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
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.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 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; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
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-
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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; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki;  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 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; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 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; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104831

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02602 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BIO DISKONT, Trgovina
z mešanim blagom, d.o.o., Trg Svobode
12a, Kobarid, sedež: Trg svobode 12a, Ko-
barid, pod vložno št. 1/00302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in skrajšane firme,
izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5290392
Firma: BIO DISKONT, Trgovina z me-

šanim blagom, d.o.o.
Skrajšana firma: BIO DISKONT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Stojan, vložil

1,350.000 SIT, in Bizjak Julka, vložila
150.000 SIT, oba iz Kobarida, Trg svobode
12a, vstopila 12. 9. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata; Valentinčič Doroteja, izstopila
20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5245
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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-104834

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00708 z dne 3. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR-RUDAR, Tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Idrija,
sedež: Lapajnetova 1, Idrija, sedež: La-
pajnetova 1, Idrija, pod vložno št.
1/00073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev k podjetju Poslovni sistem
MERCATOR, d.d., Ljubljana, s temile po-
datki:

Matična št.: 5000106
Pripojitev k podjetju POSLOVNI

SISTEM MERCATOR, d.d., Ljubljana, Du-
najska cesta 107, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 7. 11. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-104837

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00727 z dne 4. 2. 1997 pri
subjektu vpisa INCLUB, Gostinske, turi-
stične in zabaviščne storitve, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Bevkov trg 6, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02792/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5701902
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Colamarino Paolo, Torre del Greco,
Via Sedivola 35, imenovan 28. 11. 1996.

Rg-104840

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00511 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DIJAŠKI DOM TOLMIN,
sedež: Dijaška 14, Tolmin, pod vložno št.
1/00002/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5050782
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klavora Marjan, razrešen 7. 7. 1995;
direktor Velušček Darjo, Tolmin, Poljubinj
24l, imenovan 7. 7. 1995, zastopa dom brez
omejitev.

Rg-104841

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00618 z dne 5. 2. 1997 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 razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5238803
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 7430 Teh-

nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-104842

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00143 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa METALFLEX, Družba za
proizvodnjo industrijske opreme, d.o.o.,
sedež: Poljubinj 89e, Tolmin, pod vložno
št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenika in spremembo de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5033454
Ustanovitelja: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 5. 10. 1992, vložek 51,691.500 SIT,
in SRP, družba za prestrukturiranje in uprav-
ljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 22. 1. 1997, vložek 893,308.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-104844

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00733 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa INCLUB, Gostinske, turi-
stične in zabaviščne storitve, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Bevkov trg 6, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02792/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča vstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža, spremembo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5701902
Ustanovitelja: WEBSTER & PORTER

ASSOCIATES LIMITED, Tortola, Wick-
hams Cay, p.o. BOX 662, vstop 28. 11.
1996, vložek 2,000.000 SIT, in
WHITEHORSE FALLS CORPORATION,
Tortola, Wickhams Cay, p.o. BOX 662,
vstop 11. 12. 1995, vložek 8,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sklep družbenikov z dne 28. 11. 1996 o
spremembi družbene pogodbe.

Rg-104845

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01874 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LEŠKO & MERVIČ, Arhi-
tekta, Nova Gorica, d.o.o., sedež: C. 15.
septembra 14, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in skrajšane firme ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425590
Firma: LEŠKO & MERVIČ, Arhitek-

ta, d.o.o.
Skrajšana firma: LEŠKO & MERVIČ,

d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Leško Andrej, Nova Go-

rica, Kidričeva 16, in Mervič Igor, Nova
Gorica, C. 15. septembra 14, vstopila 24. 9.
1990, vložila po 900.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
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gradbenim materialom; 51471 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-104846

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02178 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IRIS, Podjetje za papirno
galanterijo, fotokopiranje in prodaja,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. Korpus
48, Solkan, pod vložno št. 1/02880/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5722527
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medobčinsko društvo sle-

pih in slabovidnih Nova Gorica, Solkan, IX.
Korpus 48, vstop 19. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jug
Marjan, Nova Gorica, Cankarjeva 14, razre-
šen 17. 12. 1994 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa podjetje brez
omejitve.

Rg-104847

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02538 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IMP KLIMA, Proizvod-
nja klima sistemov, d.o.o., Idrija, sedež:
Vojkova 4, Idrija, pod vložno št.
1/01795/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5519225
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 2811 Pro-

izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-

šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2871 Proizvodnja jekelenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-104850

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00648 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa FOB, podjetje obrtnih in
trgovskih storitev, d.o.o., Gaberje, sedež:
Gaberje 31, Štanjel, pod vložno št.
1/03072/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5762154
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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.

Rg-104851

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00019 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KRISMAR, Proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Grčna 1, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03007/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745381
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Leban Kristjan, razrešen 9. 1. 1995;
direktor Škrinjar Marko, Nova Gorica, Can-
karjeva 54, imenovan 9. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovi-

tega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na 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 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; 51403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov 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,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko;  5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
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5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
niskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-104856

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00084 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GO, Grafično oblikovanje,
d.o.o., Ledine, sedež: Ledine 1, Spodnja
Idrija, pod vložno št. 1/02080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5563470
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2222

Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 7481 Fotografska de-
javnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-104858

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02639 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ATEIX, Notranja in zuna-
nja trgovina, d.o.o., Ajba, sedež: Ajba 21,
Kanal, pod vložno št. 1/01337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5812763
Ustanovitelj: Šavli Anton, Kanal, Ajba

21, vstop 18. 10. 1990, vložek 3,919.106
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bottos
Gimmi Luigi, izstop 20. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-104859

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00594 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TELEGO, Trgovina, in-
formacijske in servisne storitve, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Vipavska 96, Rožna
dolina, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5558344
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vra-

njek-Benko Saša, Nova Gorica, Prvomajska
28, razrešen 1. 10. 1996 kot direktor in ime-
novan za prokurista, ter Benko Emil, Prvo-
majska 28, razrešen 1. 10. 1996 kot proku-
rist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-104861

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00608 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa P.E.S., d.o.o., Idrija, pod-
jetje za računovodske in finančne stori-
tve, svetovanje in izobraževanje, sedež:
Mrakova 38, Idrija, pod vložno št.
1/03625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5949858
Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije.

Rg-104863

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00107 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SMEDEX, Gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Gradnikove brigade 41, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremebo sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5626218
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 20.

Rg-104864

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00102 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TITRO, d.o.o., Trgovina-
inženiring-storitve, sedež: Ul. Talcev 10,
Deskle, Anhovo, pod vložno št. 1/00817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356423
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-104866

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00060 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KASKADER, Storitve in
trgovina, d.o.o., Idrija, sedež: Idrijska Be-
la 15c, Idrija, pod vložno št. 1/02103/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6284 Št. 79-80 – 18. XII. 1997

ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5563445
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 0150

Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 4010 Oskr-
ba z elektriko; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji.

Rg-104868

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00058 z dne 14. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MONTEL, d.o.o., Otlica,
proizvodno, servisno in montažno podjet-
je, sedež: Otlica 90, Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/01993/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557992
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Kovšca Silvo, Col 84, in

Bolčina Jožef, Ajdovščina, Otlica 90, vsto-
pila 20. 11. 1991, vložila po 759.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104872

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00061 z dne 14. 2. 1997 pri

subjektu vpisa VASIČ, Trgovina in grad-
beništvo, d.o.o., Most na Soči, sedež: Most
na Soči št. 22, Most na Soči, pod vložno št.
1/02794/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in sedeža, vstop novega druž-
benika, spremembo zastopnika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5702348
Firma: VASIĆ in PARTNER, Trgovi-

na in gradbeništvo, d.n.o., Tolmin
Skrajšana firma: VASIĆ in PARTNER,

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

odgovornostjo
Sedež: Volče, Volče 15
Ustanovitelja: Vasić Dragoslav, vstopil

29. 10. 1992, in Vasić Slavica, vstopila    25.
1. 1995, oba iz Tolmina, Volče 15, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vasić
Dragoslav, razrešen 24. 1. 1995 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenica
Vasić Slavica, imenovana 25. 1. 1995, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov.

Rg-104875

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00193 z dne 14. 2. 1997 pri
subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Podjet-
je za posredovanje dela in zaposlitve, No-
va Gorica, sedež: Kidričeva 9, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravo sklepa

opr. št. Srg 55/95 z dne 10. 10. 1995 z
dodatkom dejavnosti po šifro “74.50” s te-
mile podatki:

Matična št.: 5576849
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 7450 De-

javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile.

Rg-104877

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00372 z dne 14. 2. 1997 pri
subjektu vpisa EDIL-INSTAL, Proizvod-
nja, trgovina, storitve, d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Goriška cesta 66, Ajdovščina, pod
vložno št. 1/03276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, izstop
družbenika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika in uskladitev ak-
ta z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5803683
Skrajšana firma: EDIL-INSTAL, d.o.o.
Sedež: Ajdovščina, Goriška c. 60a
Ustanovitelj: INSTALACIJE, Trgovina

na drobno in debelo, d.o.o., Ajdovščina, Go-
riška cesta 66, vstop 11. 5. 1993, vložek
3,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Birsa Oskar, izstop 14. 7. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cej
Ivan, razrešen 29. 6. 1996; direktorica Veli-
konja Bernarda, Ajdovščina, Lokavec 130f,
imenovana 29. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, za nakupe, plačila ali sprejemanje
drugih obveznosti za družbo, ki presegajo

znesek 5.000 DEM v tolarski protivredno-
sti, izračunani po srednjem tečaju Banke
Slovenije, pa potrebuje pooblastilo ali izrec-
no soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
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in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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
debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-104879

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00111 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA TRGOVINA, d.o.o., Šempeter, sedež:
Vrtojbenska c. 62, Šempeter, pod vložno
št. 1/02115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5562996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stepančič Darjo, Renče 41b, ki od
6. 3. 1996 zastopa družbo z omejitvijo, da
posle glede: nakupa, odtujitve in obremeni-
tve nepremičnin; najemanja posojil ali na-
kupa osnovnih sredstev, če njihova vred-
nost presega 100.000 DEM; dajanja posojil
in prevzemanja poroštev, če vrednost pre-
sega 25.000 DEM; odtujitve osnovnih sred-
stev, če njihova skupna vrednost preseže
10.000 DEM; sklepanja pogodb o dolgo-
ročnih naložbah in druge podobne posle
lahko sklene le s soglasjem družbenika.

Rg-105728

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00599 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/03678/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5986346
Firma: T.SPORT, Izdelki za šport in

rekreacijo, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: T.SPORT, d.o.o., Šem-

peter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Cesta na

Čuklje 68/c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žibernik Tanja, Šempe-

ter pri Gorici, Prekomorskih brigad 19,
vstop 7. 10. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žibernik Tanja, imenovana 7. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-105762

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00131 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO, Idrija, sedež: Ljubljanska 2, Idri-
ja, pod vložno št. 1/00215/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5231949
Sedež: Idrija, Vojkova 2a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Likar Silva, razrešena 3. 1. 1996;
direktorica Koder Hvalec Vojka, Idrija, Gor-
ska pot 40, imenovana 3. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-105794

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01476 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VLA-
DIMIR NAZOR, Bovec, p.o., sedež: Bo-
vec 248, Bovec, pod vložno št. 1/00100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča

uskladitev vpisa z zakonom o zavodih,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti, usta-
novitelja in pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5090091
Firma: OSNOVNA ŠOLA VLADIMIR-

JA NAZORJA, Bovec
Skrajšana  firma:  OSNOVNA  ŠOLA

BOVEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Bovec, Trg golobarskih žrtev 17
Osnovni kapital: 229,039.000 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Tol-

min, izstopila in ponovno vstopila 7. 7.
1992, vložila 229,039.000 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlekuž Andrej, Bovec, Mala vas 121,
ki od 2. 4. 1991 zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: dnevno varstvo
šolskih otrok ter organizacijo šolske prehra-
ne, organizacijo prevozov šolskih otrok;
vzdrževanje objektov in opreme ter oddaja-
nje prostorov v najem.

Rg-105801

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00589 z dne 25. 3.
1997 pri subjektu vpisa MILEMA, Trgo-
vina in zastopstvo, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Matevža Veluščka 6, Solkan, pod
vložno št. 1/03499/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5900204
Ustanovitelj: Baline Mihail, Moskva,

Krasnobogatyzskaya 19-2, vstop 10. 4.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Černuš Maks, izstop 24. 10.
1996.

Rg-105810

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02299 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LES, d.o.o., Proizvodnja,
Kal nad Kanalom, sedež: Levpa 4, Kal
nad Kanalom, pod vložno št. 1/02506/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5617685
Osnovni kapital: 1,684.000 SIT
Ustanovitelj: Seljak Adrijano, Kal nad

Kanalom, Levpa 4, vstop 18. 4. 1992, vlo-
žek 1,684.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5244 Trgovina na debelo s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet.
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Pravkar izšlo

Prof. dr. Janez Šinkovec

PRAVICE

IN SVOBOŠČINE

Pravice in svoboščine so temeljni del vsake ustavne ureditve, saj

oblikujejo razmerja med posamezniki in državo, ki mora biti pri

poseganju v njihove pravice omejena, je avtor zapisal v predgo-

voru. To delo, ki želi prispevati k razvoju pravne misli, vsebuje

predvsem primerjalnopravni prikaz uresničevanja najpomem-

bnejših pravic in svoboščin in avtor je v tem obsežnem delu

posegel praktično na vsa pravna področja, v katerih se oblikuje-

jo in uresničujejo pravice in svoboščine.

S pomočjo tuje literature in bogatih izkušenj ustavnih sodišč ZR

Nemčije in Republike Avstrije, Evropske komisije in Sodišča za

človekove pravice, kakor tudi ameriške judikature s področja

kazenskega prava ter odločb slovenskega ustavnega sodišča želi

vsem, ki sodelujejo oziroma so vključeni v pripravljanje in

sprejemanje predpisov, odvetnikom in sodnikom in končno tudi

študentom prava in drugih družbenih ved, slušateljem podi-

plomskega študija in praktikom olajšati pot pri iskanju razlogov

za posamezne ustavne spore in ustavne pritožbe zaradi kršitve

ustavnih pravic in svoboščin.

Cena 5.565 SIT (10421)
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Pravkar izšlo!

PRAVOSODJE

IN USTAVNO SODSTVO

zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu,
odvetništvu, notariatu, ustavnem sodišču

Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priročnika v

Zbirki predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje vse zakone in

druge predpise s področja pravosodja in ustavnega sodstva.

Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu, od-

vetništvu, notariatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi zako-

ni in drugi pomembni predpisi. Seveda z vsemi spremembami in

dopolnitvami, ki so bile doslej sprejete. Zakonu o sodiščih sledi

SODNI RED, ki je pomemben dokument za delo sodišč in tudi za

razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so tudi PRAVILNIKI
o sodnih tolmačih, cenilcih in izvedencih, o štipendiranju sodnikov

in državnih tožilcev, o programu sodniškega pripravništva in prav-

niškem državnem izpitu.

V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu, ki ga

je državni zbor sprejel aprila letos, na zadnjih straneh knjige z več

kot 450 stranmi pa je objavljen zakon o ustavnem sodišču.

Cena 3150 SIT (10420)
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PREDPISI O DRŽAVLJANIH

IN TUJCIH

z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec Pervinšek

Denacionalizacijo pogosto prepletajo postopki o ugotavljanju državljans-

tva. Včasih je treba izvor slovenskega državljanstva poiskati v predpisih

izpred mnogih desetletij. Na slovenskem ozemlju jih je veljalo kar 45. Med

drugim so našteti v novi knjižici, ki je izšla v zbirki predpisov.

Uvodna pojasnila k zakonu o državljanstvu je napisala svetovalka ministra

za notranje zadeve Alenka Mesojedec Pervinšek, ki skozi dolgoletno prak-

so dobro pozna problematiko na tem področju. Posebno pozornost name-

nja specifikam ureditve državljanstva po osamosvojitvi Slovenije. Dodanih

je tudi ducat primerov iz upravne in sodne prakse.

Za zakonom o državljanstvu so objavljene odločbe slovenskega ustavnega

sodišča, namenjene oceni ustavnosti tega zakona. Nadalje je natisnjena

uredba o merilih za ugotavljanje in izpolnjevanje določenih pogojev za

pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo, sledijo pa zakoni o:

potnih listinah, nadzoru državne meje, tujcih in začasnem zatočišču.

V knjižico smo vložili tudi spremembe zakona o tujcih (Uradni list RS, št.

44-2414/97 z dne 24. julija 1997).

Cena 2.457 SIT (10419)


